Anteckningar från föräldramötet i klass 1a 20160906
•

Så har starten i åk 1 varit:
Positivt! Glada, nyfikna, trevliga barn. Mycket fin arbetsro, vill jobba. Orkar kortare genomgångar, blir sedan
pratiga. De är lite tröttare på eftermiddagen.
Vi jobbar på att få in rutiner, men varje moment är nytt. Flera är ovana att ta instruktioner i stor grupp, lite
otåliga, svårt att vänta, vill kunna direkt.
Barnen är aktiva på rasterna, några småsaker som vi får hjälpa dem med. De är snälla mot varandra. Vi
pratar nu mycket om hur viktigt det är att alla får vara med. Uppmuntra gärna era barn att leka med flera
barn och våga prova nya lekar.

•

Iréne informerade om fritids, se lapp som ni fått hem tidigare.

•

Utvecklingssamtal
o Man har ett utvecklingssamtal per termin. Barnet deltar alltid. Alla tre parter, föräldrar, elev,
pedagog ska vara delaktiga. Innan samtalet lämnar vi ute ett samtalsunderlag. Det är viktigt att det
fylls i och lämnas till skolan.
o Denna termin, deltar Iréne och Johanna. Jonna deltar med de elever hon jobbar mest med.
o Eleven deltar mesta delen av tiden, tänk igenom om det är något ni vill säga när barnet inte är med!
o Till våren kommer Eva ha hand om några av samtalen och Johanna övriga, även Iréne deltar på
vårens samtal. Eventuellt deltar specialläraren på samtalen med de elever hon jobbar mer med. Till
våren tar samtalen 45 min.
o Till vårens samtal skrivs en IUP, individuell utvecklingsplan. I IUP:n bestämmer vi mål för den
enskilda eleven. Ett skriftligt omdöme lämnas tillsammans med IUP och visar om eleven når
kunskapskraven.
o Om ingen av tiderna passar, hör av er.

•

Schemat och läxor
Vi gick igenom schemat. På torsdagar slutar lingonen lite tidigare efter idrotten men eftersom de ska byta
om är de klara ungefär samtidigt som blåbärsgruppen, alltså 14.00.
Eva påminde om att det är bra att ha extrakläder i lådan som kan användas om eleven glömt kläder till
idrotten.
Ny speciallärare kommer i oktober.
Läxor; Läxan delas ut torsdagar och lämnas tisdagar (ok att lämna innan)
Varannan vecka: ”Rutiga boken”
Varannan vecka: matteläxa eller läsläxa iOttos dagbok
Vi börjar med läxa i ”Rutiga boken” och kommer göra det de första tre veckorna, alltså 36, 37, 38.
Därefter blir det varannan vecka.
Biblioteksböcker, byte varannan måndag

•

Johanna pratade om den första läsinlärningen och om hur betydelsefullt det är att hjälpa barnet att skaffa
goda läsvanor. Tänk på att högläsning ger otroligt mycket, så läs, läs och läs för era barn!

•

Matteboken
Varje lektion är tänkt att jobba med 4 sidor, varav de två första är tänkt för alla att hinna med och de andra
två hinner eleverna inte alltid med, så det kan finnas sidor som inte är gjorda i boken.

•

På hemsidan finns under klass 1a alla föräldrabrev, där finns målen för åk 1 samt pedagogiska planeringar för
de olika ämnena. Johanna skriver föräldrabrev varje eller varannan vecka. Titta gärna in på hemsidan!

•

På hemsidan finns också Likabehandlingsplanen, Förväntansdokument (där står vad ni kan förvänta er av
skolan och vad vi i skolan förväntar oss av er föräldrar). Läs gärna igenom!

•

Vi delade ut två exemplar av skolans Ordningsregler. Det i färg behåller ni hemma, det svart-vita skriver ni
under när ni har pratat om reglerna tillsammans med ert barn.

•

Barnen har bestämt egna trivselregler för klassen och de kommer vi jobba vidare med.

•

Eva pratade om att inte ta med leksaker till skolan. Det är lätt att de kommer med in i klassrummet och stör.

•

Maila mig om ni inte vill ha papperskopia, utan enbart mail. Jag lämnar alltid ut papperskopia när det är ngt
som ska svaras (om ni inte redan svarat på mailen). Någon som inte fått mina mail, skicka ett mail till mig.

•

Sallys mamma, Marie Kermfors, valdes till representant till föräldraföreningen, ”Vi på Furutå”. Vilmers
mamma, Frida Lindgren, är representant för en annan klass, men stöttar upp även i vår klass om det behövs.

•

Föräldrarna bestämde att det ska vara klasskalas. Klassen delades in i tre delar och Johanna har mailat ut ett
mail till varje grupp.

