
 Namn på den elev F-varningen rör Datum för förmedlande av F-varningen

Lärare som utdelar F-varningen Klass

               Tillhandahålla sammanfattat eller alternativt läromedel

               Ge alternativa examinationer 

               Kopiera material med större text

               Gå igenom kunskapskraven tillsammans

               Gå igenom LPP tillsammans

               Erbjuda extra instuderingstillfällen enskilt eller mindre grupp

               Erbjuda stöd på "riktat stödtid" mån e.m. och ons morgon.

               Erbjuda extra uppgifter

               Strukturera uppgifter tillsammans

               Arbeta med lässtrategier

               Arbeta med räknestrategier

               Hjälp att dela upp material / uppgifter i delmål

               Erbjuda alternativa övningsuppgifter

               Ge bild / filmstöd till instuderings- och undervisningsmaterial

               Erbjuda digitala och / eller kompensatoriska hjälpmedel / alternativ

               Erbjuda omprov på momentet: 

Undervisande lärares namn Undervisande lärares signatur om F-varningen utdelas 

i pappersform

Datum då åtgärderna i handlingsplanen ska följas upp 

Om din utveckling i ämnet                                             fortsätter som 

den gjort sedan terminstart riskerar du att få betyget F i betyg för 

          Höstterminen           Vårterminen       20   

             Den här F-varningen gäller slutbetyg i ämnet

             Den här F-varningen gäller endast terminsbetyg i ämnet

                

             F-varningen beror på bristande närvaro vid lektioner i ämnet

             F-varningen beror på bristande aktivitet / genomförda examninationer i ämnet

Eleven når ej upp till E-nivå i följande kunskapskrav:

                                         Hedda Wisingskolan

                      F-varning samt handlingsplan

Övriga åtgärder från lärarens / skolans sida samt viktigt att att tänka på för eleven i förhållande till ovanstående åtgärder:

Handlingsplan för att eleven ska nå minst E-nivå i förhållande till ovanstående kunskapskrav. Undervisande lärare har ansvar för att följande åtgärder vidtas och följs upp:
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