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Föräldramötet inleddes med tankar kring hur vi ska fördela klassföräldraruppgiften. Vi
beslutade att vi delar ansvaret genom att göra olika grupper. En grupp som tar hand
om disco, en grupp som ansvarar för klassresa och en mindre grupp som sköter
skolavslutningsdelen. Fördelningen av grupper gjordes genom att vi tog klasslistan och
delade in i tre grupper. Discogruppen blev nr. 1-9, 10- 20 klassresan och 21-22
avslutningen. Inbördes byten kan göras då man tar kontakt med andra föräldrar från
en annan grupp. Sammankallande i de olika grupper blev då 1, 10 och 21.
Vi tittade sedan på en film som handlar om betyg. Filmen heter Betyg, så funkar det!
Filmen hittar man på Youtube.
Sedan gick vi igenom schemat och vilka pedagoger eleverna träffar. Id: Elin Svensson,
Mu: Miriam Bergvall, Eng: Britta Juhlin och Petter Karlqvist, Sl: Jens Isaksson och
Camilla Björklund, No: Amie Liljenrud, Tk: Jens Isaksson och Bd: Kerstin Nyström.
Övriga ämnen: Petter Karlqvist. I klassen arbetar även Christian Jarl och Helene
Nyman.
Nationella prov: Information om var man kan se de nationella provdatumen. Sök på
Skolverket, nationella prov, provdatum åk 6 så hittar man de olika datumen där.
En del prov ska göras muntligt och utförs under höstterminen, de skriftliga delarna
sker under vårterminen. Ma/ Sv/ Eng har fasta provdatum, övriga ämnesprov väljer
skolan när de ska utföras.
Läxdagar: Tisdagar/onsdagar engelska text, Torsdagar: matematikläxa, Fredagar:
Engelska ord och svenskaläxor.
Under vårterminen kommer eleverna göra en Praodag. Mer information kommer
nästa termin.
Utvecklingssamtalen kommer att ske under v 42-43.
Personalen ingår numera i Läslyftet som är kompetensutveckling för pedagoger. Detta
kommer eleverna att märka av då vi gör olika uppgifter i grupperna. Under kvällen var
även biblioteket inbjudna, de informerade om sin verksamhet samt inspirerade med
olika böcker under föräldramötet.
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