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Dokumentation av elevens kunskaper inför och efter lovskola
Syftet med blanketten är att överföra information om elevens kunskapsnivå från den ordinarie skolan till lovskolan och tillbaka. Läs mer i Skolverkets stödmaterial om den obligatoriska lovskolan. 
Elev/vårdnadshavare har erbjudits och accepterat erbjudande om lovskola.
Informationen kommer att behandlas i enlighet med GDPR.
Kontaktuppgifter till och information om eleven
Elevens namn
Personnummer
Elevens mobiltelefon
Klass/årskurs
Behov av skolskjuts (ja/nej)
Allergi/sjukdom
Studiehandledning på modersmål (ja/nej), samt ange vilket modersmål eleven behöver studiehandlening på.
Specialkost (ja/nej - bifoga eventuell matlista)
Ämnen som rektor beslutat att eleven ska få lovskoleundervisning i (ange samtliga)
Ange om eleven har fått något särskilt stöd. (Ja/nej) Om ja, bifoga eventuellt åtgärdsprogram.
Kontaktuppgifter vårdnadshavare
Vårdnadshavare 1
Vårdnadshavare 2
Namn
Namn
Adress
Adress
Mobiltelefon
Mobiltelefon
E-postadress
E-postadress
Kontaktuppgifter till rektor som beslutat att erbjuda eleven lovskola
Namn
E-postadress
Mobiltelefon
Undervisningsämne i lovskolan
Inför elevens undervisning i lovskola ska en blankett per ämne fyllas i.
Elevens namn
Personnummer
Ämne
Bedömning av elevens kunskapsläge innan lovskolan
Beskriv vilka kunskapskrav eleven inte uppnått och vad eleven behöver arbeta med.
Beskriv vilka läromedel eller lärverktyg som har använts i undervisningen.
Beskriv vilka extra anpassningar eleven har fått i ämnet. Ange gärna också vilka anpassningar som har fungerat väl.
Kontaktuppgifter undervisande lärare
Namn
E-postadress
Mobiltelefon
Uppföljning och bedömning av elevens kunskapsutveckling efter lovskolan(fylls i av den lärare som undervisat på lovskolan)
Bedömning i förhållande till kunskapskraven och vad eleven behövde arbeta med.
Kontaktuppgifter lärare lovskola
Namn
E-postadress
Mobiltelefon
Kontaktuppgifter till rektor på lovskolan
Namn
E-postadress
Mobiltelefon
Ska eleven få undervisning i fler än ett ämne?Klicka i sådana fall fram ytterligare sidor, en för varje ämne, och fyll i.
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