
Vårdnadshavare åk 2 och 3 



Studenterna 2013 



Agenda 

�  Introduktion 
�  Uppstarten, eleverna….. 
�  Personal 
�  Studierna 
�  Elevvård 
�  SchoolSoft m.m. 
�  Resor 
�  Övrigt 
�  Frågor 
�  Mingel 
�  Mentorerna 
	  



Sjöfesten 20 augusti 

�  Teambuilding 
 
  kanoter 
 kajaker 
 segelbåtar 
 motorbåtar  
 

 
 Alla var där! 
 



Nollning – Inspark!  
�  Inte i skolans regi 
�  Genomföres av eleverna på 

allmän plats efter skoltid 
�  Vi tar ändå ansvar genom att: 
 

�  Polisen informeras – 
närvarar 

	  	  	  	  Polisen m.fl. ser vårt 
agerande som föredömligt 

�  Eleverna informeras 
�  Vårdnadshavare informeras 
�  Personal närvarar  
�  Vi får insyn i elevernas 

planering 

Bäst hittills! Årets inspark är 
den bästa som ES haft. Det 
finns inget att anmärka på. 
J 



Personalen 
Engagerad och kunnig - Elevens 

nyckel till kunskap 
�  Annika Sylén (eng),  

�  Ersätter Charlotte som är bitr 
rektor på Paulinska skolan. 

�  Gellert Kovacs 
�  Vikarie för Elisabeth som 

studerar till psykolog. 



Pedagogiken i centrum! 

�  Aktuella och relevanta läromedel 
 
�  Infrastrukturen för utbildning utvecklas 

�  It  
�  Vi arbetar mot leverantören för att 

lösa ut de datorer som inte fungerar 
bra (åk2). 

�  Troligen ingen framgång för alla pc 
(ca 300st) 

�  Vi byter ut de som inte fungerar. 
 

	  



Språkutbildningen utvecklas 

�  Native Speakers 
�  Tyska, spanska, franska, 

italienska, engelska 
�  Varierar i omfattning 
�  I mån av tillgång på lärare 

�  Planeras av resp. lärare 
�  Samtalsform 
�  Dagsaktuellt 
�  Kultur-sociala koder m.m. 

�  Cambridge certificate 
�  Goda förkunskaper 
�  Utöver ordinarie kurs 

 Frivilligt erbjudande 
 Rosalind Lindroth 

•  DELF (Diplôme 
élémentaire de langue 
française). 



Intranät - SchoolSoft 



Rest 

�  Preliminärt betyg på ditintills inlämnat underlag. 

�  Lever 2-4 veckor 

�  Därefter fastställs det preliminära betyget. 

�  OM ELEVEN INTE… 

�  Genomfört den rest som Eleven och läraren är överens om. 

 



Meritpoäng - poängplaner 

�  Ger extrapoäng vid ansökan till universitet 

�  SYV eller kansliet har svaren 
 



Elevens eget ansvar 

�  Rätt tid 

�  Rätt plats 

�  Rätt utrustning – material 

�  Rätt förberedd 

�  Rätt sysselsättning ordnar vi tillsammans med eleverna 

 



Dessutom… 

�  Har vi tagit del av föregående elevers utvärderingar och tagit vara på 
elevernas förbättringsförslag inför årets planering. 

�  Planeringen finns inom kort i Schoolsoft. 

�  Betygsmatriser finns och redovisas för eleverna 

 



Pedagogisk	  utveckling	  
�  ”Best	  practise”	  

� Den	  som	  är	  mest	  lämpad….	  
� Målsamverkan-‐ämnesintegration	  



Kursmål 

Aktiviteter Examination 
Vilket arbete ska 

eleverna göra för att 
nå målen? 

Vad ska eleverna göra för 
att visa att de har nått 

målen? 

Vad ska eleverna 
kunna göra som 
resultat av kursen? 

Integrering av 
färdigheter  
i mål, aktiviteter  
och examination 





Ut i Europa med Europaskolan 
Bildningsresor 
�  Grekland 
�  Berlin 
�  Bryssel 

  
Utbytesresor/Språkresor 
�  Spanien 
�  Italien 
�  Frankrike 
�  Tyskland 
�  Belgien 

 
 Alla resor är ett ”extraerbjudande”  

     utöver kurs. 
	  
	  



Bildningsresor 

�  Regelbrott? 
 
�  Anmäler att man är på rummet, smiter ut… 

�  Stängs av vid upptäckt 

�  Några prövar alkohol 
�  Stängs av vid upptäckt 

 



På gång på 
ES 
Café 
Ångbåtsbron, 
stängs för 
säsongen. 
 
Kök, klart  w 340 
(sept/okt) 
 
Skolrestaurangen, 
Järnhandeln, får 
nya möbler 
därefter. 



Skol- 
restaurangen 
och caféet 
Bra	  mat	  
Mat	  från	  grunden	  
Flera	  rätter	  
Rejält	  salladsbord	  



Frågor 


