Femton bra saker med Thea
1.

Vi är 300 elever på skolan med tre eller fyra klasser per årskurs från årskurs
7. Vi i personalen är hälften kvinnor, hälften män och nästan 100 procent av
våra lärare är behöriga. Elevhälsan har ofta öppen dörr och finns på skolan
alla dagar.

2. Vi är en trygg skola med hög trivsel. När du börjar hos oss åker vi på lägerskola eller annan övernattning. Lägerskolan är mycket uppskattad och du
lär känna både dina lärare och dina nya klasskamrater.
3. Nästan alla elever är behöriga till gymnasiet när de går ut åk 9.
4. Vi har nivågrupperad undervisning i matematik från årskurs 7. På det sättet
ges alla elever möjligheter att arbeta på en nivå som passar dem.
5. Retorik är konsten att tala väl. Ämnet passar bra in i vår skolkultur och är av
lika stor vikt för både pojkar och flickor. Retorik tränar förmågor du kommer
att ha stort behov av, både i skolan och senare i livet.
6. I moderna språk undervisar vi i franska, tyska och spanska. Varje år arrangeras en språkafton i årskurs 9 där utbyte av språk, kultur, mat och musik
sker mellan språkgrupperna.
7. Söker du till Thea och blir antagen träffar du oss för ett inskrivningssamtal
tillsammans med dina föräldrar redan före sommaren.
8. Vi har fasta veckoscheman med lektioner, lunch och rast. Mobilen lägger du
i ditt elevskåp på morgonen, där den får stanna över dagen.
9. Vi har veckovis en fast omprovstid. Ett uppskattat tillfälle om man har varit
sjuk eller har varit borta av någon annan anledning.
10. Läxhjälp med behöriga lärare finns för alla elever varje måndag.
11. Vi har omtyckta traditioner som halloweenmys, volleybollturnering med
tema och klassfester. Men också tillfällen då årskursen kan träffas.
12. Vi skapar varje termin en show och avslutningstraditioner genom musik och
sång i kör eller som solist. Ensemblespel är ett populärt arbetsområde som
bedrivs i våra välutrustade musiksalar och studios.
13. Vår undervisning i idrott och hälsa drivs av våra tre idrottslärare som samplanerar all undervisning. Alla har idrott två gånger, 75 minuter per vecka.

14. Varje årskurs har sina egna aktiviteter under läsåret, till exempel skidåkning,
danstävling och resor. Det är något att längta till!
15. De allra flesta av oss i personalen brukar säga att det bästa med Thea är
gemenskapen. Tillit, glädje och positiva förväntningar hör också dit. Vi
tycker helt enkelt om att skapa skola tillsammans med våra fina elever och
varje skoldag är lika viktig.

Välkommen som elev hos oss på Thea!

