Personal
Rektor

Marwin Johansson 882 00
Utbildningssamordnare nyanlända barn

Marie-Helen Ståhl 886 60
Lärare, handledare,kartläggare

Lena Nilsson

882 08

Projektledare

Erol Morina

881 92

Lotsen
Öjvägen 3
387 50 Köpingsvik
Rektor:
Marwin Johansson
e-post: marwin.johansson@borgholm.se
Utbildningssamordnare nyanlända barn:
Marie-Helen Ståhl
E-post: marie-helen.stahl@borgholm.se
Lärare, kartläggare, handledare:
Lena Nilsson
E-post: lena.nilsson@utb.borgholm.se
Projektledare:
Erol Morina
E-post: erol.morina@utb.borgholm.se

LOTSEN
Kompetenscentrum
- nyanlända
Borgholms kommun.

Lotsen
Lotsen är ett kompetenscentrum med

Personal

från

Lotsen

fungerar

samlade kunskaper kring nyanlända.

rådgörande inför klassplacering och

Lotsen är det första mötet med skolan

planering av undervisning i skolan.

för nyanlända elever i Borgholms

Rektor på mottagande skola ansvarar

kommun. Knutna till Lotsen är rektor,

för alla beslut som tas, t ex om elevens

lärare, språkresurser, specialpedagog

klassplacering.

Lotsens uppdrag


Kartläggning



Undervisning



Förmedla kartläggning och vara
rådgörande inför klassplacering
och planering av fortsatt undervisning



Hälsosamtal



Information till vårdnadshavare
om skolsystemet i Sverige samt
informera om det fria skolvalet



Stöttning till personal ute på
enheterna i Borgholms kommun



Samlingscentrum för alla språkresurser i Borgholms kommun



Nätverk
för
språkstödjare/
modersmålslärare



Nätverk för nyanlända elevers
lärare



Hålla sig ajour med nya fakta
kring nyanlända och nyanländas
lärande

och skolsköterska.
Tiden efter Lotsen
Elevens

kartläggning

påbörjas

på

Lotsen. Kartläggningen som utförs är
obligatorisk och innefattar två steg. I
Steg 1 kartläggs elevens bakgrund,
styrkor, intressen och förmågor. I Steg
2 kartläggs elevens litteracitet och
numeracitet. All kartläggning sker på
elevens starkaste språk.

När eleven går på sin skola, finns
Lotsen kvar som en resurs för både
personal, vårdnadshavare och elev. Till
exempel genom handledning och stöd
till personal, fortbildningsinsatser och
tips på läromedel. Kontakten hålls
levande mellan Lotsen, skolan och
hemmet.

Under tiden som eleven går på Lotsen

Hur länge går eleven på Lotsen?

är eleven placerad i en grupp och får

Lotsen har som mål att eleven inom två
månader ska börja på sin ordinarie
skola.

språkinriktad ämnesintroduktion och
samhällsintroduktion.
kommer

även

Skolsköterskan

inleda

hälsosamtal.

Innan eleven börjar i sin skola påbörjar
personal från Lotsen att förmedla
elevens kartläggning till mottagande
skola.

