
Föräldramöte 5/9-2018 

- Presentation, Gunilla, speciallärare, Gisela, klassföreståndare och Johan, 

klassresurs och idrottslärare presenterar sig. Även alla föräldrar 

presenterar sig. 

- Tider för samtal och klasslista skickas runt för att kollas igenom. 

- Klassföräldrar, Carolina (Hilda), Marlén (Klara) 

- Skolrådsrepresentant, Marie (Jea), Maria (Vide) 

- Skola 24, Skolan har beslutat att det är vårdnadshavarens ansvar att 

redovisa och fylla i. Ring även till Fritids för att underlätta ett måste att 

ringa fritids då all personal inte har inloggning till skola 24.. Kontakta 

Thore vid problem med inloggning eller annat. 

 

- En vecka hos oss  

 

Måndag förmiddag halvklass idrott/sv. Gisela arbetar med 

bokstavsgenomgång. Lunch 11.00 Eftermiddagen har vi NO eller SO, just 

nu har vi pratat om Valet. Ny slut-tid 13.40 och det gäller alla dagar. 

 

På tisdag går vi på promenad och sen har Gisela och Johan halvklass och 

arbetar Ma/Sv. Lunch 10.30. På eftermiddagen är Gunilla och Gisela med 

klassen.  

 

På onsdagar går Rebecka och Jimmy till skogen med halva klassen och 

Gisela arbetar med läsförståelse med andra halvan, grupperna turas om 

och går till skogen varannan vecka. Lunch 10.30. På eftermiddagen är det 

NO/SO eller någon bilduppgift. Ny läs-läxa skickas ut. 

 

Torsdag är Johan och Gisela med klassen, promenad på morgonen och 

arbete i halvklass. Lunch 10.30. På eftermiddagen har de musik med Lena 

och Rebecka.  

 

På fredagar är Johan och Gisela i klassen och dagen startar med promenad 

och sedan arbete i klassrummet, antingen halvklass eller gemensamt alla. 

Lunch 10.30. Eftermiddagen är lite mer avslappnad och ofta ser de en 

bokstavs-film och gör någon form av sammarbetsövning.   

 



- Inbjudan, antingen till alla flickor, alla pojkar eller hela klassen. Annars 

får de inte delas ut i skolan. 

- Kläder, ha med extra kläder, regn-kläder och stövlar.  

- Frukt/grönsaker är okej att ha med, inte riskakor. Vi delar inte frukt utan 

var och en har med sig sin egen. 

- Nötförbud- elever med stor allergi och därför totalt förbud. 

- Matsäck, när vi har utflykter skall barnen ha med sig mackor, pannkakor 

mm. Inte kakor, bullar och läsk. 

- Lgr 11, Gisela informerar om läroplanen och att det naturligtvis är den 

hon följer. 

- Enkät, för vårdnadshavare (Kod kommer 24/9) Skolinspektionen via 

skolverket genomför en undersökning av skolan. 

- Läs-läxa/Läsfixarna, Olika strategier för att bli en stjärnläsare. 

Spågumman – Titta på bilder, rubriker och förutse vad som ska hända. 

Reportern – Ställer frågor på texten. 

Detektiven – Slår upp svåra ord med sitt förstoringsglas. 

Cowboyen – Sammanfattar olika stycken och kapitel med sin lasso. 

Konstnätren – Skapar en inre bild av texten. 

- Hemsidan, försök att kolla med jämna mellanrum, viktig information 

kommer därigenom ibland. 

- Leksaker, Godkänt att ha med sig 1 leksak till skolan men skolan 

ansvarar inte för sakerna.  

- Övriga frågor 

- Johan informerar om Fritids, Öppet 7-17. Fritids går till skogen på 

torsdagar. Ofta ute så kläder efter väder. Påminn era barn om att säga hej 

på morgonen och framförallt hejdå på eftermiddagen. Ring eller 

sms:a om ni behöver informera om ändrade tider eller om barnen skall 

följa med en kompis hem, vi svarar inte mellan 8.30-13.30. 

 

 

Sekreterare Johan Elving 


