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Allmän kurs-kretsens uppdrag, mål och ansvarsområden

Uppdrag

Vi möjliggör för en mångfald av människor att påverka sin livssituation och sin omgivning i
en hållbar och hälsosam riktning. Vi ansvarar också för omdömen, behörigheter och annan
uppföljning rörande deltagarnas studier.

Mål
●

Vi möter människor där de befinner sig och tar tillvara på den mångfald av
perspektiv och livserfarenheter som våra deltagare besitter genom att:
Upprätta en studieplan för varje deltagare som tar utgångspunkt i vad
deltagaren har med sig för erfarenheter, vad de önskar få ut under studietiden
och vad de önskar uppnå senare i livet.
Arbeta aktivt och i samverkan med andra aktörer (främst SPSM och FBR) för
att ge deltagare stöd i de fall det krävs för att klara studierna.
Knyta undervisningen till aktuella händelser och aktuell forskning.
Utgå från erfarenhets- och åsiktsutbyten i samtal och skrift.
Utveckla deltagarnas kommunikativa förmågor, såsom att kunna uttrycka sig
och att lyssna.
Deltagarna involveras i skolans sociokratiska struktur och välkomnas att
påverka sådant som rör deras studiesituation.

○

○
○
○
○
○

●

Vi breddar och fördjupar deltagarnas perspektiv med kunskap, förståelse och
samband samt tillit till den egna förmågan att förändra genom att:
○
○

○
○
○

Med avstamp i gymnasieskolans kursplaner utveckla en för deltagarna
relevant utbildning.
Sträva efter en balans mellan koncentrerade studier i enskilda ämnen och
tillfällen där olika ämnen och discipliner knyts till varandra.
Kontinuerligt synliggöra deltagarnas progression.
Knyta teori till praktisk handling genom lektioner, tillval och/eller projekt på
Holma eller i omgivande samhället.
Involvera deltagarna i utvecklingen av skolan inklusive skötsel av skolans
inne- och utemiljöer.

●

Vi utmanar tidigare uppfattningar, väcker nyfikenhet och visar på alternativ och
möjligheter genom att:
○
○
○
○

●

Erbjuda tillfällen för deltagarna att reflektera över egna val och
förhållningssätt.
Synliggöra och samtala om kultur, normer och attityder som finns i
samhället.
Varje läsår låta deltagarna genomföra praktik.
Varje termin genomföra studiebesök och/eller få besök av gästföreläsare.

Vi synliggör och stödjer människans koppling till naturen och varandra samt ger
verktyg för att verka i en hållbar riktning genom att:
○

Arbeta med teman och frågeställningar som berör komplexiteten i
samtidens stora problem och diskuterar perspektiv, idéer och lösningar.
○ Nyttja Holmas utemiljöer och förankra undervisningen i faktiska platser och
naturliga kretslopp.
○ Använda årets variationer och högtider till att bygga gemenskap, kreativitet
och firande.
○ Medverka till och delta i genomförandet av skolgemensamma aktiviteter.

Ansvarsområden:
Allmän kurskretsen distribueras det övergripande ansvaret för att:
●
●
●

●
●
●
●

Fastställa kursbeskrivning utifrån ledande dokument, däribland skolans vision och
uppdrag, vår policy vad gäller SeQF och gymnasiets och grundskolans läroplaner.
Planera, samordna och genomföra kursen.
Genomföra nödvändiga åtaganden rörande deltagares studier i form av:
○ studieplaneringssamtal
○ behörighetsgivande
○ omdömessättning
○ utfärda intyg
Planera och samordna skötsel och utveckling av kursens inne- och utemiljöer.
Integrera deltagare i den sociokratiska strukturen.
Skapa kursintegrering mellan profilkretsen och allmän kurs.
Skapa kopplingar till, och möten med, nätverket runt Holma fhsk.

