Föräldramöten Nolskolan
Utdrag ur LGR 11
2.4 skola och hem
Skolans och vårdnadshavarnas gemensamma ansvar för elevernas skolgång ska skapa de bästa
möjliga förutsättningar för barns och ungdomars utveckling och lärande

Alla som arbetar i skolan ska
Samarbeta med elevernas vårdnadshavare så att man tillsammans kan utveckla skolans innehåll
och verksamhet

Läraren ska
Samverka med och fortlöpande informera föräldrarna om elevens skolsituation, trivsel och
kunskapsutveckling, och
Hålla sig informerad om den enskilda elevens personliga situation och iaktta respekt för elevens
integritet
På Nolskolan är det viktigt att föräldrar är insatta i skolans uppdrag för att på bästa
sätt kunna samarbeta med skolan i dess uppdrag. Därför har vi på Nolskolan
utarbetat ett koncept för hur våra föräldramöten ska se ut. De följer en röd tråd så
att föräldrar kontinuerligt ska kunna vara uppdaterade och informerade om saker
som rör just deras barn.

Förskoleklass
Inför starten i förskoleklass kallas du som förälder till ett uppstartsmöte i maj innan
skolstart. Där får du träffa blivande pedagoger, annan personal och rektor. Du får
en mapp med viktig information för dig och ditt barn. Du får sedan tillfälle att se
lokalerna ditt barn ska vara i och du får möjlighet att fråga ditt barns pedagoger de
frågor du har.
När terminen har börjat blir du kallad till ett nytt föräldramöte med pedagogerna.
Detta möte sker i september. Du kommer även bli kallad till ett inskolningssamtal
där du får tid att diskutera ditt barn enskilt med pedagogerna.

Under något av dessa föräldramöten kommer ni föräldrar överens om en
representant som ska representera er i skolrådet.
Ni kommer också bli bekanta med orden pedagogiska planeringar.
Årskurs 1
I september kallas du till ett första föräldramöte i åk 1. På detta möte medverkar
personalen på fritidshemmet. På detta föräldramöte får du information om
Nolskolan läsmodell som vi arbetar efter för att eleverna ska lära sig läsa och skriva.
Vi informerar också om den intensivläsning vi gör för de eleverna som inte riktigt
har knäckt läskoden på vårterminen åk 1. På detta möte diskuteras också begreppet
”läxa”. Det är viktigt att du som förälder vet hur skolan ser på det begreppet.
Läroplanen presenteras också, såväl som pedagogiska planeringar.
Nyval/omval till skolrådet sker också vid det här mötet.
Nu kommer du också som förälder bli kallad till ett utvecklingssamtal per termin.
Du kan fortlöpande ha en dialog med dina lärare hur det går för ditt barn i skolan
men inför utvecklingssamtalet vill vi att du tillsammans med ditt barn har gått
igenom varje ämne så att ni är förberedda när ni kommer till mötet. Detta gör ni
genom att gå igenom de skriftliga omdömen som varje lärare har skrivit inför
utvecklingssamtalet. På mötet diskuterar ni vilka förmågor som ditt barn behöver
träna mer på och utveckla. Dessa skriver ni sedan ner i en individuell
utvecklingsplan. Den här planen arbetar sedan lärarna med på lektionerna och när
det är dags för nästa utvecklingssamtal går ni igenom de uppsatta målen och ser om
de ska ändras. Skulle ditt barn riskera att inte nå målen kommer ni informeras om
det och därefter beslutar rektor om ett åtgärdsprogram ska skrivas. Detta föregås av
kartläggningar och observationer. Ni kallas därefter till ett elevmöte där vi
tillsammans skriver ett åtgärdsprogram över vilka åtgärder vi som skola tror är de
bästa åtgärderna utifrån de observationer och kartläggningar som gjorts.
Årskurs 2
Du kallas även i åk 2 till ett föräldramöte i september där du träffar förutom dina
pedagoger även fritidshemmens personal.
Skriftliga omdömen och individuella utvecklingsplaner skrivs under ditt barns hela
skolgång en gång per termin.
Vi arbetar även med andra kunskapuppföljningar som ”Nya språket lyfter” och
”Diamant”. Dessa presenteras under åk 2.

Nyval/omval till skolrådet.
Du får nu också ta del av skolans pedagogiska planeringar som är till för att du
och ditt barn ska veta hur din lärare tolkar det centrala innehållet i läroplanen. Hur
denne arbetar med det och vad som bedöms. Du får också ta del av hur långt ditt
barn når i förhållande till kunskapskraven som läroplanen ställer.
Årskurs 3
Du kallas till föräldramöte och träffar pedagogerna som undervisar ditt barn. Det
här läsåret kommer ditt barn att genomföra nationella prov i matematik och
svenska/svenska som andraspråk. Dessa sker på vårterminen och pågår under flera
veckor. Det är viktigt att ni inte lägger några resor under den tiden så att ert barn
når så bra resultat som möjligt på proven. Proven är en mätning för att se att vi på
skolan arbetar på rätt sätt utifrån läroplanen och för att se att vi som skola ger era
barn den bästa undervisningen vi kan ge. På föräldramötet är fritidspedagogerna
med från det nya fritidshemmet Dynamiten.
På detta föräldramöte får ni tillfälle att diskutera vad kunskap är. Detta för att ni ska
veta vad och hur lärarna bedömer era barns kunskaper.
Utvecklingssamtal sker som vanligt en gång per termin.
Vi har valt att lägga utvecklingssamtalen på vårterminen i åk 3 väldigt tidigt. Detta
för att vi vill veta vad det är för förmågor eleverna behöver träna på innan de
nationella proven.
Årskurs 4
Nu är du som förälder ganska insatt i hur skolan fungerar. Vi fortsätter med
föräldramöte i september och utvecklingssamtal en gång/termin.
Ni har nu möjlighet att diskutera frågor som är angelägna för er, se bilaga 1.
Årskurs 5
Nu är vi framme vid era barns sista år på Nolskolan. Nästa år lämnar de oss och
redan den första terminen på den andra skolan får era barn för första gången betyg.
Ni ska nu vara så väl insatta i skolans styrdokument att ni vet vilka förmågor era
barn behöver utveckla.
Ni får nu en noggrann genomgång av vad kunskapskrav är. Era barn kommer
också välja språkval på vårterminen i åk 5 inför åk 6. Nolskolan och Himlaskolan

har en gemensam rutin över hur vi arbetar vid övergången så att era barn ska känna
sig trygga med den nya skolan.

Saker som kan vara viktiga att ta upp under samtliga föräldramöten.







Unikum
Schemagenomgång
Skolverkets informationsfilmer
Vad vill man som förälder ha ut av mötet?
Ordningsregler
Likabehandlingsplanen

