Elevenkät språkintroduktion 2019
Trygghet och trivsel
1.

Jag känner mig trygg på min skola.

2. Eleverna på min skola respekterar varandra.
3. Personalen respekterar eleverna på min skola.
4. Eleverna respekterar personalen på min skola.
5. Personalen på skolan agerar om någon elev blir illa behandlad.
6. Jag vet vem på skolan jag kan prata med om jag behöver, till exempel när jag
har frågor eller problem.
7. Det är arbetsro på lektionerna.

Lärandet – undervisning
8. Jag vet vad som är målet med min utbildning på språkintroduktion.
9. Min individuella studieplan (ISP) innehåller ämnen och kurser som jag behöver
för att nå mina mål.
10. Jag får använda mina tidigare erfarenheter, från skola eller arbete, i min
utbildning.
11. Mina lärare förklarar vad jag måste kunna för att uppnå de olika betygen.
12. Mina lärare informerar mig regelbundet om hur det går med mina studier.

13. Jag får den hjälp jag behöver för att klara mina studier.
14. Jag har studiehandledning på mitt modersmål.
•

OM JA: Studiehandledning på mitt modersmål hjälper mig i mina studier.

15. Jag går på modersmålsundervisning.
•

OM JA: Modersmålskursen är på rätt nivå.

16. Jag har möjlighet att använda de språk jag kan för att förstå undervisningen.
17. Lärarna undervisar så att jag förstår.
18. I undervisningen lär jag mig hur det svenska samhället fungerar.
19. På min skola samarbetar elever på språkintroduktion med elever från andra
program.
20. Undervisningen motiverar mig att vilja lära mig mer.

Inflytande
21. Jag får vara med och påverka hur vi arbetar under lektionerna.
22. Personalen tar hänsyn till elevernas åsikter om skolan.

Utbildningsval – framtida arbetsliv
23. I min utbildning får jag kunskap om arbetslivet, t.ex. genom inbjudna föreläsare,
studiebesök eller praktik.
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24. Jag får hjälp av syv (studie- och yrkesvägledare) inför studier och arbete efter
språkintroduktion.

Helhetsomdöme
25. Jag är nöjd med min skola.
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