DROTTNINGHOLMSKOLAN
17-02-2014

ANSÖKAN OM MEDEL FÖR HÖGRE MÅLUPPFYLLELSE

Drottningholmskolan ansöker om medel för måluppfyllelse i grundskolan. Här är våra
önskemål för bidrag:
1. Vi söker bidrag för att förbättra vårt skolbibliotek utöver det som är budgeterat.
Syftet är framför allt att underlätta för de barn som har dyslexi. Biblioteket
används dagligen i undervisning.
Här beskriver vår skolbibliotekarie hur vi skulle använda pengarna:
Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda det år
svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt." (Lgr 11, kap 2.2)
Att svenska elevers läsförmåga försämras och att de därmed får en försämrad
kunskapsutveckling i flera skolämnen är oroväckande. Många delar av kunskapskraven är
omöjliga att uppnå utan en god språklig förmåga. Språket är alltså nyckeln till skolframgång
och för att fler elever ska lyckas i skolan måste vi satsa på språket, ända från 6årsverksamheten och uppåt. Här har skolbiblioteket en viktig funktion.
Vi vill skapa ett förnyat, elevcentrerat och lustfyllt bibliotek med ett varierat textutbud som
passar skolans alla elever från 6 till 15 års ålder, med ökad anpassning till elever med
lässvårigheter. Biblioteket ska vara lockande, tillgängligt och väcka elevernas intresse och
sug efter böcker. Det här är utöver det vi planerat göra.
Vi skulle vilja få ekonomiskt stöd till:
– Kompetenshöjande kurs för skolbibliotekarien: 4000 kr.
– Bokserier med ljudenlig stavning för nybörjarläsare och för barn med dyslexi: 5000 kr.
– Ljudböcker, både på svenska och engelska: 10 000 kr.
– Barn- och ungdomsböcker, både fakta- och skönlitteratur. Däribland böcker med
läsförståelsematerial: 30 000 kr.
Summa: 49 000 kronor.
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2. Vi söker också bidrag för att höja vår IT-användning. I första steget ska
medarbetarna få utbildning i hur de kan använda Ipads för dokumentation och
sedan i klassundervisning.
-

Kurs för hela kollegiet, en halvdag. 6000 kronor.
Starta ett pilotprojekt.
Inköp av Ipads kronor = 22 000 kronor.
Kurs för dem som deltar i projektet. 2 timmar X 3 tillfällen = 6 000 kronor

Summa: 34 000 kronor.

3. Vår tredje önskan är att få bidrag till fortbildning av klasslärare inför det nya
läsåret. Det får de bäst på en kursvecka under augusti i Oslo.
-

Vi söker bidrag för att fyra lärare får åka på Oslokursen á 5500 = 11 000

Summa: 11 000 kronor.

Sammanlagt:
-

Bibliotek med fokus på barn med lässvårigheter.
IT-utveckling, projekt.
Fortbildning.

SUMMA: 94 000 kronor

Vänlig hälsningar
Gudrun Andersson
Biträdande rektor
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