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Viktig information till dig som är vårdnadshavare för elev i årskurs 8 och 9.
Från och med 2018 finns en ny lag som innebär att Älvboda friskola är skyldig att erbjuda sommarskola till
elever som riskerar att inte bli behöriga till nationella program på gymnasiet. Det betyder att elever som
går i årskurs 8 och 9, och som riskerar att inte nå minst betyd E, ska erbjudas studier i sommarskola

MINST 50 TIMMAR
Enligt den nya lagen ska berörda elever erbjudas minst 50 timmars (två veckor) studier i Sommarskola.
Om eleven redan deltagit i lovskola under exempelvis påsklov, sportlov och jullov får dessa timmar räknas
av. Skulle eleven ha uppnått 50 timmar innan sommarskolans början, har Älvboda Friskola möjlighet att
erbjuda platsen till annan elev med färre antal timmar.

SOMMARSKOLA FÖR ÅRSKURS 8–9 I JUNI MÅNAD.
I lagen beskrivs att Sommarskola för elever i årskurs 8 och 9 måste genomföras under juni månad.
Eftersom den ordinarie terminen i år avslutas den 16 juni, startar Sommarskolan måndagen direkt efter
avslutningen, det vill säga den 18 juni.

Sammanfattning
•

Älvboda Friskola är enligt lag skyldig att erbjuda 50
timmars sommarskola till elever i årskurs 8 och 9 som
riskerar att inte bli behöriga till nationella program på
gymnasiet.

•

Elev som redan gått lovskola i 50 timmar eller mer,
behöver enligt lag inte erbjudas plats.

•

Sommarskola för elever i årskurs 8 och 9 genomförs
med start den 18 juni.

Mer information
Under april-maj får du som vårdnadshavare mer information om
årets Sommarskola via SchoolSoft och föräldramöte.
Om du har frågor redan nu är du varmt välkommen att kontakta
skolans rektor Johan Sennerfeldt,
Johan.Sennerfeldt@alvboda.se

Älvboda Friskola erbjuder
lovskola under alla längre
lov.
Prata med mentorn så får
du veta mer!

