Femton bra saker med Thea
1.

Vi är mindre skola vilket betyder att alla vuxna lär känna alla elever. Vi är
jämnt fördelade mellan kvinnor och män i personalen med god
lärarbehörighet i alla ämnen.

2. Vi är en trygg skola med hög trivsel, där alla elever förväntas ta stort ansvar
för den gemensamma arbetsmiljön med god studiero och tillit.
3. Vi har nivågrupperad undervisning i matematik från årskurs 7. På det sättet
ges alla elever möjligheter att arbeta på en nivå som passar dem.
4. Retorik är konsten att tala väl. Retorik tränar förmågor du kommer att ha
stort behov av, både i skolan och senare i livet.
5. Nästan alla elever är behöriga till gymnasiet när de går ut åk 9.
6. Vi har fasta veckoscheman med lektioner, lunch och rast. Mobilen lägger
man i mobillådan under lektionstid.
7. Läxhjälp med behöriga lärare finns för alla elever varje torsdag.
8. Vi har en fast omprovstid varje vecka. Det är ett uppskattat tillfälle om man
har varit sjuk eller har varit borta av någon annan anledning.
9. Det finns en nära dialog mellan undervisande lärare och elev för att på bästa
sätt motivera hjälpa och stötta eleven att nå sin högsta potential.
10. Varje elev har en mentor som stöd i sitt skolarbete. Vi har utvecklat ett
mentorsprogram för de olika årskurserna där bland annat värdegrund och
studieteknik ingår.
11. Alla elever som antas till oss på Thea erbjuds ett inskrivningssamtal strax
före sommarlovet.
12. Vi har omtyckta traditioner som Halloweenmys, Nobeldagen och Alla
Hjärtans dag. Det är aktiviteter som engagerar hela skolan!
13. Vi har en årlig matematiktävling på Pi-dagen den 14 mars. Vinnare koras i
bland annat snabbhet. Matematik är i fokus under dagen med klurigheter för
alla.
14. Eleverna har tillgång till ett välsorterat bibliotek med inplanerade läspass
under skolveckan för att utveckla sin läsförmåga och läshastighet.

15. Personalen brukar säga att Thea är gemenskap. Vi tror att det är nyckeln till
framgång med alla elever, oavsett elevens behov av struktur, utmaning eller
uppmuntran. Tillsammans skapar vi vår skola varje dag.

Välkommen som elev hos oss på Thea!

