Minnesanteckningar föräldramöte i klass 4,

2017 10 24

Personalen presenterade sig och berättade om sina ansvarsområden.
Föräldrarna fick presentera sig och berätta vilka barn de hör ihop med.
Personalen berättade om den trevliga atmosfären i klassen – både under
lektioner, raster och på Klubben. Klubbens personal berättade om sin
verksamhet på eftermiddagarna.
Annan information som gavs:
 Veckobreven skrivs för två veckor i taget och publiceras både på Lärum
och på ”klasslaget”. (klassens webbplats)
 Viktigt att alla föräldrar uppdaterar sina kontaktuppgifter på Lärum
eftersom det är dessa som används för att nå ut med information.
 Vi ser helst att barnen är lediga från skolan så lite som möjligt och helst
inte i början av höstterminen då vi startar upp nya arbeten, gör många
diagnoser och introducerar nya läromedel. Ansökan om ledighet görs på
ledighetsblankett som finns på kommunens hemsida och i klassrummet.
Vid ledighet ges inga speciella läxor, däremot är eleven skyldig att ta igen
sådant som övriga klassen gör i skolan och som går att göra i efterhand
(dvs enskilda arbetsuppgifter). Arbete som kan göras i förhand kan
givetvis göras innan planerad ledighet.
 Vid sjukdom eller besök på hälsocentral, sjukhus eller tandläkare måste
föräldrar anmäla frånvaro via skola 24 eller ringa in sjukanmälan på
telefonnummer 090-166400. Kom ihåg att sjukanmälan måste göras
varje dag så länge barnet är hemma vid sjukdom.
 På tisdagar 14.30-15.30 finns möjlighet att, tillsammans med en lärare
och andra elever, få hjälp med läxor och andra skolarbeten i
textilslöjdssalen. Detta erbjudande gäller alla elever, även de som inte är
inskrivna på Klubben.
 Fyra familjer utsågs till klassföräldrar detta läsår utifrån tidigare
turordning på klasslistan. Uppdraget innefattar att två föräldrar ska
närvara vid skolrådet (1 möte/termin) på skolan. Familjerna som
ansvarar detta läsår är föräldrna till: William, Oliver, Vendela och Lilly.
 Det är önskvärt att eleverna har inneskor på idrotten för att skydda sig
vid olika bollsporter. Dusch är obligatoriskt efter idrottspassen. Det är

även önskvärt att eleverna alltid har med ombyte (även vid skada eller
krasslighet) eftersom eleven istället kommer att erbjudas en alternativ
aktivitet utifrån rådande omständigheter. När eleven behöver sådan
anpassad idrott ska ni föräldrar skicka med en lapp och informera om
detta.
Önskemål från mötet:
 Att eleverna ska prova så mycket grönsaker som möjligt från
grönsaksbuffén. Tex genom att ange ett visst antal eller kanske någon
slags utmaning i tävlingsform.
 Att föräldrar ska ges möjlighet till större delaktighet i matteläxorna. De
flesta eleverna gör sina matteläxor i skolan eftersom det är speciella
rutor i boken, men Lena lovade att emellanåt ”skicka hem” matteläxan
med eleverna så att föräldrar ska få större inblick i läxan.
 Undersöka om skolan tänker engagera sig i Musikhjälpen eftersom den
går av stapeln i Umeå.
 Att skolan arrangerar friluftsdag under läsåret. Förhoppningen är att
klass 4 kommer med på ”Alla på snö” – en dag i Bräntbergsbacken, men
skolan har som målsättning att samtliga klasser ska få en friluftsdag
under vårterminen.
Vi avslutade mötet med att titta på följande filmklipp om hur föräldrar
kan stötta sina barn med inlärning:
https://www.youtube.com/watch?v=0ZIxS-aHbFk&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=O4FpMD76NIo&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Ye_jAOPiwm0&feature=youtu.be
Slutligen inbjöds alla föräldrar att komma och hälsa på i skolan eller höra
av sig till oss vid frågor eller funderingar!
På återseende!
Arbetslaget genom Lena

