Baskursen
Utveckla dig själv i din egen takt utifrån dina förutsättningar
Målet med att gå i Baskursen är att ge dig mer kunskap och gemenskap genom undervisning utifrån din förmåga och dina förutsättningar och som leder till utveckling. Du arbetar mycket i tema i
de olika ämnena för att lära dig ett sammanhang där allt hänger ihop. Att arbeta tillsammans med
andra i en grupp är en av arbetsmetoderna för att utvecklas som människa, men också självständigt arbete är ett viktigt inslag.
Arbetsmetod
Du arbetar mycket med dagsaktuella händelser där bland annat
dagens kalender är ett viktigt inslag, arbetar också mycket med
bilder, pedagogiska utbildningsprogram och tecken som stöd.
Studiebesök är en återkommande aktivitet.
Ämnesplan
Läs och skriv: Här får du träna på grunderna i svenska, att läsa
skriva och lyssna samt att utöka ditt ordförråd och din fantasi.
Detta för att kunna ta till dig och förmedla information i din
vardag.
Bild: Att skapa i bild och form är ett sätt där du får uttrycka
tankar ord och handlingar du får prova på att skapa i olika
tekniker och material för att få utlopp för din kreativitet och det
du vill utrycka. Du tränar även din motorik och koncentration
Musik och drama: Här jobbar du med olika dramaövningar
och övar på att uttrycka dig genom både musik, dans och rörelse.
Du får sjunga och spela tillsammans med andra och jobba med
bland annat tecken, rytmer och musiklyssning.
Räkna: I ämnet räkna arbetar du med taluppfattning och
antalsbegrepp, med hjälp av siffror och tärningar. Du får också
lära dig att förstå värdet av pengar, att kunna klockan måttenheter personnummer, almanackan ja sådant som finns i din vardag
och har med siffror att göra.
Hemkunskap: Att här på ett skapande sätt får du kunskap i hur
våra sinnen fungerar genom matlagning, bakning i praktik och
teori, enskilt och i grupp. Lära dig vikten att förstå enkel näringslära. Att även på ett enkelt och grundläggande sett arbeta kring
boendemiljö och vad det kan föra med sig.
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med samtal och prova-pådagar.
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Baskursen
Idrott & Simning: Du provar på olika idrottsaktiviteter i
sporthallen eller utomhus. Lektionerna innehåller koordinationsträning, bollsporter, styrketräning, konditionsträning och avslappningsövningar. Allt sker på ett lekfullt sätt ofta ihop med musik.
Allt för att du ska finna lust och rörelseglädje. I simhallen övar du
vattenvana och samtränar efter din förmåga.
Datakunskap: Syftet med IT-lektionerna är att du ska bli
intresserade av att använda datorer och iPads och få se och prova
olika användningsområden. Exempel på program och övningar
som du arbetar med är pedagogiska program och lärspel på
Internet och med iPad-appar, fotografering, bildredigering,
minnesträningsövningar. Lektionsinnehållet anpassas utifrån dina
intressen.
Engelska: Ämnet utgår från dina förkunskaper och syftet är att
bli säkrare på att våga prata engelska och att bygga upp en ordbok
med enkla ord och fraser till en engelsk dialog.
Omvärldskunskap: I detta ämne arbetar du växelvis med
Geografi, Historia, Samhällskunskap och diskuterar aktuella frågor
som berör oss i dom olika ämnena. Aktuella Nyheter är ett återkommande inslag på denna lektion.
Vardagskunskap: I detta ämne planerar du din personliga
vecka i skolan och på fritiden. Här får du också kunskap i ” Tecken
som Stöd”.
Tema: Syftet med detta ämne är att det ska finnas möjlighet till
fördjupning i något av de andra ämnena i kursen, eller inför ex ett
studiebesök.
Socialt samspel: Här försöker du förstå din förmåga att umgås
och samspela med andra människor, att tolka ansiktsuttryck och
kroppsspråk och att dela känslor och tankar med andra, detta
genom att prata och samspela i grupp genom diskussioner och
rollspel i vardagliga situationer.
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