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Ett fullgott alternativ 
(enligt domslut i Förvaltningsrätten) 

 
Tillsammans med ansökan om ledighet eller ansökan om att få fullgöra skolplikten på annat vis 

bifogas här information om Sanuk – Svenska skolan Thailand. 
 

 
Om oss 
Sanuk – Svenska skolan Thailand var den första svenska skolverksamheten som etablerades i 
Thailand redan år 2004, då på ön Koh Lanta. Sedan dess har vi även etablerat nya svenska skolor på 
orterna Huay Yang (2010) och Hua Hin (2012) och haft förtroendet att ta emot, lära känna, handleda 
och undervisa 1 000-tals elever från deras respektive hemskolor i Sverige. 
 
 
Vår verksamhet  
Våra skolor utgår från den svenska läroplanen och följer den svenska nationella timplanen. 
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. Våra elever går i klasser om max 12 elever vilket innebär att varje elev får 
mycket stöd av sin lärare i sitt skolarbete. Vi har, och anställer enbart, utbildade och legitimerade 
svenska lärare med minst 5 års yrkeserfarenhet.  
 
 
Vår organisation 
Skolornas ledning består av rektor och skolkoordinator som har ett samlat administrativt ansvar för 
samtliga skolor. Styrelse för skolorna är skolledning och ägare.  
 
 
Vårt arbetssätt 
När en elev börjar på Sanuk sker ett inskrivningssamtal. Efter samtalet kontaktar vår lärare elevens 
lärare på hemskolan i Sverige för att upprätta kontakt och tillsammans bestämma hur dialogen dem 
emellan ska se ut och i vilken utsträckning.  
 
För de elever som kommer till våra skolor en kortare period (4-16 veckor) är vårt uppdrag att för 
varje elev följa den planering hemskolan tillhandahåller oss. Eleverna har med sina läromedel och en 
grovplanering. Våra lärare handleder eleverna med genomförandet genom att organisera och stödja 
eleven i planeringen och uppgifterna, motivera och stödja i arbetet samt med sina ämneskunskaper 
utmana och fördjupa kunskaperna.  
 
För elever som stannar en längre tid (17 veckor och upp till helt läsår) fungerar vi precis som en skola 
i Sverige; vi planerar och genomför undervisningen utifrån kursplanerna i alla ämnen.   
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Vi har lokala pedagogiska planeringar i de olika ämnena och bedömer kunskapsutvecklingen i 
förhållande till kunskapskraven. Elever som stannar en längre tid får också alla sina läromedel och 
material i skolan. Vi önskar att eleverna har med sig sin IUP samt ev. annan dokumentation över 
måluppfyllelsen så att vi kan utgå från varje elevs behov och målsättningar.  
Elever i årskurs 6-9 som stannar en termin eller längre läser via Sofia Distans, elever som bedriver 
studier på gymnasienivå läser via Hermods och det är vårdnadshavare som anmäler sitt eget barn dit.  
(Det är endast Sanuk på Koh Lanta som tar emot elever som studerar på gymnasienivå) 
 
Efter elevens period tillsammans med oss på Sanuk lämnar vi dokumentation till både 
vårdnadshavare och hemskolan. Dokumentationen beskriver vad eleven gjort och elevens utveckling 
och prestationer. Dokumentationen utgår från kursplanernas centrala innehåll och kunskapskrav och 
kan användas som stöd av läraren på hemskolan i bedömningen av elevens kunskaper. 
 
Efter en elevs period tillsammans med oss genomför vi utvärderingar tillsammans med elev, 
vårdnadshavare och hemskola. Vid varje läsårs avslut genomförs sedan en analys och bedömning av 
återkopplingen vi fått från respektive part.  
Utfall och kommentarer från utvärderingarna tas sedan tillbaka in i vår verksamhet för att vi ska 
fortsätta vår kvalitativa utveckling i en positiv riktning i förhållande till just elevs, vårdnadshavares 
och hemskolas åsikter och önskemål. Det sammanställda betyget av vår verksamhet respektive läsår 
presenteras på vår hemsida. 
 
 
Vår värdegrund- RAR 
Vårt värdegrundsarbete heter RAR- Respekt för andra, Ansvar för sina handlingar, Respekt för sig 
själv, och det genomsyrar hela vår verksamhet. 
 
 
Insyn i vår verksamhet 
Vi arbetar medvetet med god kommunikation och dialog med elevens hemskola, med 
vårdnadshavare och med eleverna själva. Vi önskar vara helt transparanta och ge en god insyn i 
verksamheten.  
 
Vad gäller kvalitetssäkring så kontrolleras vi av den thailändska myndigheten. De har 
kvalitetskontroller av samtliga skolor i Thailand. Vi har blivit godkända vid varje kvalitetskontroll som 
har genomförts.  
 
 
Skolans uppdrag och grundläggande värden enligt läroplan 
Ett av svenska skolors uppdrag, och även ett av de grundläggande värdena, är enligt den svenska 
läroplanen som nedan. Detta är något som Sanuk har extra bra förutsättningar att hjälpa våra elever 
verka inom.  



 
 

 

www.svenskaskolanthailand.se 
  
 

 
 
 
Uppdrag: ” Ett internationellt perspektiv är viktigt för att kunna se den egna verkligheten i ett globalt 
sammanhang och för att skapa internationell solidaritet samt för att leva i ett samhälle med täta 
kontakter över kultur- och nationsgränser. Det internationella perspektivet innebär också att utveckla 
förståelse för den kulturella mångfalden inom landet. ” 
 
Grundläggande mål: ” Det svenska samhällets internationalisering och den växande rörligheten över 
nationsgränserna ställer höga krav på människors förmåga att leva med och inse de världen som 
ligger i kulturell mångfald. Medvetenheten om det egna och delaktighet i det gemensamma 
kulturarvet ger en trygg identitet som är viktig att utveckla tillsammans med förmågan att förstå och 
leva sig in i andras villkor och värderingar. Skolan är en social och kulturell mötesplats som både har 
en möjlighet och ett ansvar för att stärka denna förmåga hos alla som arbetar där. ” 
 
 
Under elevernas tid tillsammans med oss på Sanuk introducerar vi naturligt dem i Thailands kultur, 
mat, religion, samhälle och miljö bl.a. genom studiebesök och utflykter samt för- och efterarbete av 
dessa i form av samtal, analys, skriftlig och muntlig presentation. Allt detta sker inom ramen för 
skolans val, som vi tillsammans med eleverna kallar för Thaitema. Det dokumenteras i en elevunik 
bok som eleven får ta med sig till Sverige för att visa och redovisa för sin hemskola och 
klasskamrater. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
Önskas ytterligare information gällande Sanuk- Svenska skolan Thailand och hur vi jobbar finns 
kontaktuppgifter till respektive skolas rektorer på vår hemsida www.svenskaskolanthailand.se 


