
Svenska Skolan Estepona - 
Ett fullgott alternativ 

Tillsammans med ansökan om ledighet eller ansökan om att få fullgöra skolplikten på 
annat sätt bifogas här information om Svenska Skolan Esteponas korttidsskola.

Om oss
Svenska Skolan Estepona är en nystartad skola på den spanska solkusten i Estepona, 
Málaga. Verksamhetens start är september 2022. Vi har korttidsskola för svenska elever 
som befinner sig i Estepona under en begränsad period. Vi har även 
svenskundervisning för svenska barn som är bofasta i Spanien, samt  
svenskundervisning på distans för svenska barn oavsett i vilket land de befinner sig. 

Vår verksamhet 
Vi är väl förtrogna med den svenska läroplanen. Vår undervisning utgår från syfte, 
förmågor, centralt innehåll och kunskapskraven i respektive ämne. Vi dokumenterar 
elevernas kunskapsutveckling så att den ordinarie skolan tydligt kan se den utveckling 
som skett under tiden på Svenska Skolan Estepona. Våra elever går i en åldersblandad 
klass med max 8 elever vilket innebär att varje elev får mycket stöd av sin lärare i sitt 
skolarbete. Eleverna handleds och undervisas av erfaren behörig lärare med svensk 
lärarlegitimation för åldrarna 6-12 år. 

Vårt arbetssätt 
När en elev har blivit antagen till vår skola, kontaktar vår lärare elevens ordinarie 
lärare i Sverige för att upprätta kontakt och tillsammans bestämma hur dialogen dem 
emellan ska se ut och i vilken utsträckning. Vårt uppdrag är att för varje elev följa 
den planering hemskolan tillhandahåller oss. Eleverna har med sig sina läromedel 
och en grovplanering. Vår 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. 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. 

Vår målsättning är att eleven, när den återgår till studierna i Sverige, skall ha genomgått 
de moment i undervisningen som klassen gjort under samma period, samt ha tillägnat 
sig de förväntade kunskaperna. 
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Utvärdering och insyn i vår verksamhet. 
Varje dag avslutas med en självreflektion av dagens arbete som eleven, tillsammans 
med sin lärare tittar på inför kommande dags arbete och planering. Efter en hel 
studieperiod hos oss genomför vi utvärderingar tillsammans med elev, vårdnadshavare 
och elevens ordinarie skola. Vi kommer vid varje läsårs avslut analysera återkopplingen 
vi fått vid utvärderingarna. 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 våra elevers, vårdnadshavares och skolornas åsikter och 
önskemål. 

Vi värdesätter god kommunikation och dialog med elevens ordinarie skola, med 
vårdnadshavare och med eleverna själva. Vi önskar vara helt transparenta och ge en 
god insyn i verksamheten. Vi svarar gärna på frågor om vår verksamhet. 

Välkommen att höra av dig till mig! 
caroline@svenskaskolanestepona.com

För ytterligare information, besök gärna vår hemsida! 
https://www.svenskaskolanestepona.com 


