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SPRÅKVALSORGANISATION 2021    Åk 5 till åk 6  
Rektor på respektive enhet lägger in nedanstående händelser i kalendariet.  

 

Tidpunkt Beskrivning av händelse/aktivitet Ansvarig 
Ons 10/3 (senast) Rektor Nyboskolan mailar dokumentet Språkvalsorganisation 2021 samt Rutin för språkval till rektorer 

F-6 och klf åk 5 samt lägger ut uppdaterade dokument i Team All Personal för kännedom.  

Rektor Nyboskolan bjuder in berörda aktörer till gemensamma möten. 

Rektor Nyboskolan  

Tis 23/3  

08.45-09.30 

Digitalt 2021  

Information om språkval till elever i åk 5.  

Klf åk 5 ansluter digitalt i respektive klassrum samt delar ut blanketten Språkval inför åk 6 läsåret 2020–

2021 samt Skolverkets broschyr om språkval. Klf åk 5 informerar vårdnadshavare via Infomentor att 

elever kommer ha med sig dokument hem. Ifylld blankett återlämnas till klf i åk 5 senast 8/4. 

Administratörer ser till att broschyren finns på respektive skolan innan mötet.  

Medverkande: Rektor + lärare i moderna språk Nyboskolan samt elever + klf i åk 5.  

Rektor Nyboskolan 

Klf åk 5 

Administrationen 

Fre 9/4 Klf åk 5 lämnar ifylld blankett Språkval inför åk 6 läsåret 2020–2021 samt ifylld blankett Överlämning 

av anpassningar och särskilt stöd inför språkval åk 6 (Ny 2021) till administratör som lämnar 

dokumenten till rektor på Nyboskolan.   

Klf åk 5 

Administrationen 

Maj Rektor Nyboskolan tar beslut om vilka språkval som ska erbjudas på skolenheten samt antal grupper som 

kan erbjudas i moderna språk.  

Administrationen diarieför beslut i Ciceron, sammanställer grupper, registrerar i Procapita samt skickar 

hem grupplistor till elev/vårdnadshavare.  

Rektorer från F-6 enheter organiserar grupper för de elever som ej har valt ett modernt språk.  

Rektor Nyboskolan 

Administrationen 

Rektorer F-6 

Klf åk 5 

Mån 16/8 

15.15-16.30 

Gemensamt möte på Nyboskolan om närvarohantering samt former för informationsutbyte.  

Medverkande: Lärare i moderna språk Nyboskolan, klf åk 6.   

Ämnesansvarig i moderna 

språk Nyboskolan 

Klf åk 6 

Första 

lektionstillfället  

Eleverna samlas i matsalen på Nyboskolan. Undervisande lärare ropar upp elever och tar med sin grupp 

till respektive lektionssal.  

Lärare moderna språk 

Omval Elever som direkt efter uppstart vill byta språkval fyller i blankett Omval moderna språk, svenska, 

engelska och SvA för skyndsam hantering. Därefter sker omval enbart i samband med höstlov, jullov och 

sportlov i enlighet med dokumentet Rutin för språkval.  

 

Oktober 13/10 

15.15-16.30 

Utvärdering av språkvalsorganisationen 2021.  

Medverkande: Rektorer F-9, lärare i moderna språk samt representant från klf åk 6 från varje enhet. 

Rektor Nyboskolan 
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