Tillsammans med ansökan om att få fullgöra sin skolplikt på annat vis/ledighetsansökan bifogas
här information om Sanuk – Svenska skolan Thailand.
Sanuk – Svenska skolan Thailand finns på Phuket, Koh Lanta, Huay Yang och Hua Hin och bedriver
svensk skola sedan 2004. Verksamheten på våra skolor följer svensk läroplan, vår undervisning utgår
från syfte, förmågor, centralt innehåll och kunskapskraven i respektive ämne. Vi dokumenterar
elevernas kunskapsutveckling så att hemskolan tydligt kan se den utveckling som skett under tiden
på Sanuk. Alla elever går i klasser om ca 10 - 11 elever där varje elev får mycket stöd i sitt arbete. Vi
har endast utbildade svenska lärare med examen och minst 5 års yrkeserfarenhet.
För de elever som vistas här relativt kort tid är vårt uppdrag att för varje elev följa den planering
hemskolan ger oss. Eleverna har med sin IUP, läromedel och grovplanering. Våra lärare hjälper
eleverna med genomförandet genom att organisera och hjälpa eleven med sin planering, motivera
och stödja i arbetet samt med sina ämneskunskaper utmana och fördjupa kunskaperna. Vi lämnar
dokumentation om vad eleverna gjort och omdöme utifrån elevens utveckling och prestationer. Vi
har kontakt med hemskolan innan och efter elevens tid hos oss, samt under tidens gång vid behov.
För de elever som stannar en längre tid, från 17 veckor och upp till ett läsår, fungerar vi precis som
en skola i Sverige; vi planerar och genomför undervisningen utifrån läroplanen (detta gäller skolorna
på Phuket, Hua Hin och på Koh Lanta - skolan i Huay Yang är en korttidsskola). Vi har lokala
pedagogiska planeringar och kunskapskrav i de olika ämnena och vi stämmer av måluppfyllelsen
gentemot dessa. Elever som stannar en längre tid får också läromedel på skolan. Vi önskar att
eleverna har med sig sin IUP samt dokumentation över måluppfyllelsen så att vi kan utgå från varje
elevs behov och målsättningar. När eleven kommer tillbaka till hemskolan har han med sig en IUP,
samt dokumentation utifrån måluppfyllelsen i de olika ämnena. De elever som stannar en termin
eller längre och ska ha betyg läser via Sofia Distans eller har en annan betygsättande hemskola.
Lärarna på hemskolan sätter då betygen.
Vi lägger stor vikt vid att alla elever känner varandra och stora som små umgås. Varje morgon samlas
alla lärare och barn i en gemensam morgonsamling då alla ser alla och vi gör olika
samarbetsövningar, morgongymnastik, yoga eller andra övningar tillsammans. Alla elever får lära sig
lite thai, några enkla fraser, att räkna osv. Eleverna får kunskap om det thailändska samhället, dess
religion och kultur genom regelbundna studiebesök och utflykter. Allt detta dokumenteras i varje
elevs Thailandsbok som de gärna visar upp när de kommer hem igen!
Den kontakt vi har med lärare på hemskolorna samt de föräldra- och elevenkäter som görs visar att
man upplever att eleverna utvecklas positivt såväl kunskapsmässigt som personligt och socialt under
tiden hos oss.

www.svenskaskolanthailand.se

Vår skola är inte godkänd av det svenska skolverket, då det ska ligga i ”svenskt samhällsintresse” att
ha en skola i utlandet och deras tolkning är att det måste vara ett större svenskt företag som
etablerar sig på orten och har anställda, vars barn behöver svensk skola. Vår skola är därför helt
avgiftsfinansierad. Många kommuner skickar med skolpengen, eller del av den som täcker avgifterna.
Våra skolor är godkända av det thailändska skolverket.

På www.svenskaskolanthailand.se finns mer information om våra olika verksamheter, våra
värderingar, fotogalleri m.m.

Om Du som rektor har frågor så tveka inte att ta kontakt oss.
Vår rektor på Koh Lanta:
lola.holmstedt@svenskaskolanthailand.se
Vår rektor i Hua Hin och Huay Yang:
monica.fernqvist@svenskaskolanthailand.se
Vår rektor på Phuket:
petra.addenback@svenskaskolanthailand.se
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