
R2L 2017-18 i Göteborg 
Typ av insats: 60 platser för grundutbildning och 20 platser för fortsättning. 

Utbildningen är främst avsedd för lärare som arbetar med nyanlända elever i grundskolan från 

 år 4 -9 och gymnasieskolan. Varje skola måste ha med team om minst två lärare gärna fler, lärare i 
alla ämnen är välkomna! 

Utbildningen innehåller 4 workshopar (2 dagar för grund och en dag för fortsättning) två per termin. 
Handledning och lokala workshop/möte på deltagande skolor. 

HT 2017 

Workshop 1 (augusti, 23-24 på CFS och 25 på Hotell Kusten)  
23-24/8: Grupp 1, grund = 2 dagar   

25/8: Grupp 2, fortsättning = 1 dagar 

 

Lokal workshop/möte på deltagande skolor för både lärare och rektorer 
Lektionsplanering  

Bedömning av elevtexter 

Identifiering av bra texter inom olika ämnen/för olika åldrar.  

Workshop 2 (oktober/nov, v 44 på CFS)  
30-31/10 Grupp 1, grund = 2 dagar  

1/11 Grupp 2 fortsättning = 1 dag  

  

 Individuell/parvis/gruppvis handledning v. 49, 4-8/12.  
Handledning sker ute på deltagande skolor eller på CFS, även stöttning och feedback via e-
post/telefon kan förekomma. 

Insatser VT 2018 

Workshop 3 (17-19/1på CFS) 
17-18/1: Grupp 1, grund = 2 dagar  

19/1: Grupp 2, fortsättning = 1 dag 

Individuell/parvis/gruppvis handledning  
efter workshop 3 i v.9, 26/2-2/3 



 Handledning sker ute på deltagande skolor eller på CFS, även stöttning och feedback via e-
post/telefon kan förekomma. 

Div. kortare workshops/träffar  
Exempelvis: 

Lektionsplanering (detaljerad läsning) 

Bedömning av elevtexter 

Identifiering av bra texter inom olika ämnen/för olika åldrar 

Leds av de lokala handledarna  

Workshop 4 (18-20 april på CFS) 
18-19/4 Grupp 1, grund = 2 dagar  

20/4 Grupp 2, fortsättning = 1 dag  

Insamling av data från alla deltagande lärare, juni. 

Projektrapport 
Analys av insamlad data + skriftlig rapport (levereras hösten 2017)  
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