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Ansökan
om medel för att för att främja högre måluppfyllelse i grundskolan
Vi på Drottningholmskolan, Mälaröarnas Waldorfskola arbetar aktivt med att kontinuerligt
förbättra vår verksamhet för att möta de krav som ställs av myndigheter, föräldrar,
medarbetare och framförallt våra elever. Vi ansöker om medel för att för att främja högre
måluppfyllelse i grundskolan enligt nedan:

Oslokurser
I år har vi skickat en medarbetare från fritidshemmet och fem medarbetare från skolan till
Oslo för att vidareutbildning och fördjupning i olika ämnen och waldorfpedagogik.
Oslokurserna vänder sig till pedagoger från hela norden då waldorfskolans kursplan till stora
delar är lika i de olika länderna.
En waldorfelev som flyttar kan med lätthet bortsätt från eventuella språksvårigheter börja i en
waldorfskola i det nya landet. Kostnaden för varje medarbetare är kursavgift, resekostnader,
mat samt hotell. (ca.5.500 kr/person x 6 = 33.000 kr)
Kostnad = 33.000 kr

Fördjupad religionskurs
En av våra klasslärare önskar att fördjupa och bredda sin kompetens inom religionsämnet.
Sigtuna stiftelsen har en fördjupnings som inspirerar till metodutveckling för skolans
undervisning i det mångkulturella samhället. Kursen heter ”Att undervisa om Abrahams barn”
Kostnad för kurs, resa är ca 2.000 kr.
Kostnad = 2.000 kr

Datorprojektor till klass 9
Vi använder allt oftare dator i våra liv, detta sker även inom vår undervisning. Både från
lärarens material men allt mer från elevernas redovisningar. Idag bär vi runt en projektor men
vi vill ha en fast projektor i taket i klass 9. (PC/Mac)
Kostnad= 10.000 kr

Waldorfkurs
En av våra legitimerade lärare vill fördjupa sina kunskaper inom waldorfpedagogiken. Det
finns möjlighet att göra det med kurser på Waldorflärarhögskolan. Eftersom läraren i fråga
vill öka sina kunskaper inom waldorfpedagogiken är det av stort värde för oss som skola att
hon ska få göra det. Det är en viktig del i processen att höja kompetensen på vår personal.

Ett bidrag skulle stödja vårt mål att ha lärare med både lärarlegitimation och
waldorfkompetens.
Kostnad= 18.000 kr

Specialpedagogik
Utbildning för att fördjupa vår specallärares kunskap och olika övningar för att ge stöd och
stimulera elever med svårigheter. De erfarenheter och stödinsatser som utvecklats inom
specialpedagogiken i waldorfskolan korresponderar väl med senare tids kunskap från
neurovetenskaplig forskning.
Fredag till lördag vid fyra kurstillfällen.
Kostnad=6.500 kr

Med vänlig hälsning
Bengt Ward
Vikarierande rektor
Drottningholmskolan

