Tillvalen i Sursik skola
Lag om grundläggande utbildning, 11§ 2 mom.
Eleverna kan meddelas undervisning även i andra ämnen som lämpar sig
för grundläggande utbildning är de som nämns i 1 mom. (gemensamma
ämnen), enligt vad som föreskrivs i läroplanen. Ämnena kan vara delvis
eller helt frivilliga eller valfria för eleverna.
Syftet med tillvalsämnen är att enligt elevens val fördjupa och bredda
kunskaperna och färdigheterna i gemensamma ämnen, speciellt i konst
och färdighetsämnen, inklusive huslig ekonomi och inom temaområden
om eleverna så önskar. Tillvalsämnenas uppgift är också att ge eeleven
en möjlighet att fördjupa sina intressen och hitta nya intressemål.
Tillvalsämnena skall stödja målen för den grundläggande utbildningen.
Inget tillvalsämne utgör dock villkor för fortsatta studier.
Tillvalsämnena består av:
- Fördjupade eller tillämpade kurser
- Helheter som bildas av flera läroämnen
- Främmande språk
- Ämnen som ansluter sig till IT
Från och med 01.08.2006 har Sursik skola 6 årsveckotimmar tillval i åk.
8 och i åk. 9.
Skolan erbjuder årligen:
a. Teknisk slöjd, Textilslöjd, Idrott/Gymnastik, Musik, Bildkonst,
Huslig ekonomi samt Tyska och Franska som B2 språk
b. Därutöver kan årligen erbjudas tillval i Informationsteknik,
Naturvetenskap, Humanistiska ämnen och övriga Språk samt
c. Övriga ämnen som baserar sig på elevernas intresse

Eleverna väljer fritt utifrån sina intressen och tillvalen förverkligas
utifrån antalet intresserade och det timantal (timresurs) som finns till
förfogande för skolan utifrån de ekonomiska ramar som skolan årligen
tilldelas. Också schemaläggningen har sin betydelse för huruvida den
enskilda eleven kan erhålla det eller de tillvalsämnen som hon/han
önskar. Alla elever väljer således även reservämnen.
Eleverna väljer för ett år i taget!
Varje tillvalsämne har en egen ämnesbeskrivning med centralt innehåll
där också målsättningarna ingår.
För de ämnen som bedöms har uppgjorts bedömningskriterier för goda
kunskaper.
Rektor i samråd med skolans lärarkår ger årligen förslag till
tillvalsämnen (punkterna b och c) i skolan. Skolans direktion besluter i
samband med godkännande av den årliga arbetsplanen.

