Minnesanteckningar från föräldramötet för blivande
förskoleklasselever 2016-05-02
Ny rektor till hösten: Jakob Freij
Vi pedagoger/mentorer som kommer att arbeta i förskoleklassen: Lill-Marie (Mia) Karlsson,
Sofie Hugosson, Håkan Holmqvist, Ann Löfstedt, Jeanette Nilsson, Gunvor Fredriksson, Emina
Hrnic, Ulrica Gerhardsson och Widd Saad Hadi. Dessutom kommer två fritidspedagoger vara
knutna till förskoleklassen.
Alla elever kommer att tilldelas en mentor, samt hemvist/avdelning. Grupperna kan komma
att förändras efter ett tag när vi ser hur gruppsammansättningarna fungerar.
Skolan börjar måndag den 22 augusti klockan 8.10.
De första två veckorna kommer vi att ha olika aktiviteter i basgrupper om 4-6 elever i varje
basgrupp för att ge trygghet åt eleverna. Dessa basgrupper använder vi oss av varje vecka
hela läsåret för att i trygghet lära sig samspela med varandra. För att ta in kunskap behöver
man känna trygghet och ha kamratrelationer som fungerar.
I förskoleklassen går vi i skolan måndag till torsdag klockan 8.10–13.30. Lunch 10.30.
En gång i veckan har vi idrott i blandade grupper. Då är det viktigt att ha med sig
idrottskläder, inne-gympaskor och handduk. Vi duschar alltid efter idrotten.
En gång i veckan har vi utedag i blandade grupper. Då går vi till skogen eller till en lekpark. Vi
har ingen ”fika” med oss, utan skicka istället med en frukt och en flaska vatten.
Allmän information och föräldrabrev skickar vi ut via mail. Annan daglig information om vad
vi har gjort under dagen läggs ut på facebook i vår egna slutna grupp ”Bäckseda förskoleklass
2016/2017”. Hör av er om det är problem med att hitta den. Vi har också en blogg på
Bäckseda skolas hemsida.
Före skolstart i augusti har vi ytterligare ett föräldramöte, då vi mer ingående berättar om
vårt arbetssätt och mål.
Öppet-hus-dagar har vi den 10/5 för gruppen Mars, den 24/5 för Saturnus och den 31/5 för
Pluto. Ni är då välkomna mellan klockan 9.00–11.00. Barnen får prova på en dag i
förskoleklassen samt äta lunch med oss mentorer.
COPE – föräldrautbildning
Till hösten, så snart skolan har börjat tänker vi starta upp en föräldrautbildning som inte
kostar dig något och hoppas att alla ni föräldrar vill vara med. Det är en 10-veckorskurs då vi
träffas 2 timmar en kväll i veckan. Vi tänkte hålla till i skolans lokaler och ordnar barnvakt på
fritids åt era barn(även syskon). Vi bjuder även på fika.
På kursen får du tillsammans med andra föräldrar erövra strategier för att få vardagen med
ditt barn att bli lättare. Du lär känna nya människor som är ditt barns klasskamraters
föräldrar. Tillsammans förebygger ni och hittar lösningar på små som stora bekymmer och
framförallt skapar ni ett gemensamt förhållningssätt gentemot varandra och era barn som
även vi pedagoger i skolan har. Allt för era barns bästa.

