Bålsta 11-05-20

Nu är det dags att välja vilket modernt språk ert barn ska fortsätta att studera.
Moderna språk läses totalt 320 timmar under grundskoletiden. På Potentia Education har vi valt att
erbjuda spanska och franska då det är de mest populära språken. Fr.o.m. ht-10 så har eleverna fått
prova en termin spanska och en termin franska. Detta upplägg kommer vi att fortsätta med under
kommande läsår. Vi har även beslutat att eleverna väljer och studerar ett modernt språk redan i åk 5.
Således ska våra elever i blivande åk 5 och 6 välja språk inför hösten 2011.
Det har visat sig att den är en hög andel elever som väljer spanska vilket har gjort att
franskagrupperna blir små. Detta kan vara bra att tänka på då det finns mer möjlighet med att få
personlig hjälp i en liten grupp. Samtidigt kan vi inte ha för små grupper då språkinlärning handlar om
samarbete och interaktion med andra. Vi har ännu inte tagit något beslut huruvida eleverna
kommer att garanteras det språkval de önskat. Vi vill se hur ni väljer för att därefter ta beslut hur
vi gör.
Vill även understryka att ämnet moderna språk är ett ämne som alla andra och kan inte väljas bort.
Eleverna får betyg och i nuläget även meritpoäng på gymnasiet som kan användas när man söker till
högre studier i framtiden. Vi har alltså inget ämne som heter svenska/engelska språkval. Forskning
och erfarenhet säger att man mycket väl kan lyckas i ett annat språk även om det finns svårigheter i
t ex engelskan. De elever som av någon anledning behöver förstärkning i svenska/engelska ska ha ett
åtgärdsprogram eller IUP där det framgår att eleven behöver stöd och där man då kan ge det istället
för moderna språk.
Har ni frågor så kontakta Lovisa Westerlund 0700 91 65 07, eller Marie Tulesjö 0700 91 65 05.
Vi vill be er att snarast fylla i talongen nedan och senast på tisdag den 24/5 återlämna svarsdelen till
er mentor.

Markera med ett kryss vilket alternativ ni i första hand väljer.

_____ Franska
_____ Spanska

______________________________
Elevens namn

_____________________________________
Vårdnadshavares underskrift

