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Erbjudande om lovskola för elever i åk 8 och 9
sommaren 2021
Namn_______________________________________
Klass________________________________________
Elever i åk 8 som erbjuds att delta, de riskerar att inte nå minst E i åk 9.
Elever i åk 9 som erbjuds att delta är de elever som ej är behöriga till ett nationellt
yrkesprogram på gymnasiet.
Mentor markerar nedan aktuella ämnen.
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Engelska
Idrott och hälsa
(endast simundervisning)
Matematik
Biologi
Fysik
Kemi
Historia
Religion
Samhällskunskap
Geografi
Svenska

Planerad organisation:

Postadress
Sunne kommun
38. Fryxellska skolan
686 80 Sunne

•

Undervisningen kommer att äga rum på Fryxellska skolan.

•

Behöriga lärare kommer att ansvara för undervisningen.

•

Din nuvarande ämneslärare skall lämna ett underlag till undervisande lärare
som visar vilka kunskapskrav som du ej har uppnått.

Besöksadress
Fryxellskas rektorsområde
Brårudsvägen 2
686 80 Sunne

Telefon
0565-156 00 växel
0565-15603 direkt

Internet och fax
www.sunne.se
patrik.h.olofsson@sunne.se

Giro och org.nr
744-2684 bankgiro
212000-1843 org.nr

Sida
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•

De elever som har chans till ett nytt betyg och går i åk 9 kommer att göra en
prövning i ämne.

•

De elever som har chans till ett nytt betyg och går i åk 8 kan visa sin
progression i efterföljande terminsbetyg.

•

Undervisningen omfattar minst 50h och påbörjas måndagen den 14 juni och
avslutas torsdagen den 24 juni.

•

Sista ansökningsdag är fredagen den 7 maj.

•

Skolan erbjuder frukost på snacketorget och lunch i matsalen. Skolans
caféteria är stängd under sommarskolan. Det finns möjlighet att ansöka om
skolskjuts för de elever som redan har ett beslut i kommunen.

•

De elever i åk 9 som kommer att ansöker om sommarjobb för Sunne
Kommun, rekommenderas att ansöka för period 2 eller 3.

Vi tackar ja till erbjudande om lovskola

____________________________
Vårdnadshavare

Datum

____________________________
Vårdnadshavare

____________________

____________________
Datum

Med vänlig hälsning

Rikard Martinsson
Rektor

Ann-Charlotte Rydberg
Biträdande rektor

