
 

 

Föräldamöte 9 september 2014 

 

 Presentation av pedagogerna 

 Presentation av föräldrarna 

 Wailet går igenom skolans styrdokument.  

 Betonar att vi har ett gemensamt ansvar för barnens skolgång. 

Läroplanen innehåller tre delar. 

Fokus i år 1 är att lära sig läsa och grunderna i matematik. 

Man anpassar studierna för varje individ, dvs att olika barn har olika material att 

arbeta med. 

Man siktar på målen i år 3 till att börja med. 

 Föräldrarna fick diskutera i grupp följande frågor: Vilka förväntningar har ni på oss i 

arbetslaget? Vad upplever ni som viktigast i skolan? 

Följande svar kom upp: 

Förväntningar arbetslagen: mer information, behöriga lärare, eleverna ska bli sedda 

och hörda, återkoppling om något hänt under dagen, kommunikation, hjälp att komma 

ihåg processboken som ska hem på fredagarna, sociala spelet framför allt för de nya 

Viktigast i skolan: behöriga lärare, respektera varandra, trygghet, individanpassad 

utbildning, engagerad personal, motivation, samarbete 

 Rektor Lennart Nilsson presenterar sig och berättar om enhetsrådet. 

Där har man möjlighet att lämna både ris och ros, men även att anordna trevliga 

aktiviteter. 

Facebooksida som är bra att gå in och gilla för de som har Facebook, där finns mycket 

information om enhetsrådet och det de gör. 

              Berättar om föreläsning som kommer att hållas den 13 oktober. 

        Trine Grönlund föreläser om ”Go slow” detta är något som enhetsrådet anordnat. Ni      

kan läsa mer om Trine här: http://www.goslowworld.com/om-trine/ 

 

 Karin går igenom UNIKUM, hur man loggar in och vad man gör om man har problem 

med inloggningen. Vi får även se en film om hur Unikum fungerar. 

Om föräldrar får inloggningsproblem, vänder de sig till Anna Mybeck eller Eva 

Welander, som jobbar på sektor lärande. De kan hjälpa er vidare men var och en 

behöver anmäla vilka problem de har. Maila till adressen: unikum@lerum.se. 

Maila in följande info: 

Typ av e-legitimation. 

Typ av dator (mac/pc). 

http://www.goslowworld.com/om-trine/


Vilken webbläsare som används.  

Vad kommer det för felmeddelande (gärna en skärmbild som bifogas) 

På följande sida finner ni flera bra videoklipp och information: 

http://support.unikum.net/kom-igang/foraldrar/ 

 

 Karin presenterar årshjulet, vad de kommer att arbeta med under året. Se bifogad fil. 

 Wailet pratar om likabehandlingsplanen, årliga mål i denna. 

De har pratat med barnen, och de har fått berätta själva om vad som ibland kan tänkas 

vara lite obehagligt.  Pedagogerna tittar på lösningar för ex, Kinagungan, matsalen och 

toaletter. 

 

Processboken gås igenom. 

Matriserna finns längst bak i boken.  

Förskoleklassbarnen kommer inte att ha processboken i år, utan en annan bok håller på 

att tas fram. 

 

Det förekommer bekymmer vid hämtning. Önskemål från skolan är att barnen i 

förskoleklass och år 1 hämtas av föräldrar. 

Det är ett stort ansvar för personalen att veta om det är rätt förälder som ringt, eller 

t.ex. att det finns barn med samma namn. Lätt att det blir fel. 

Använd kontaktboken om något ändras. 

Önskemål från föräldrar att försöka sluta skolan i tid. 

Det kommer info om kommande aktiviteter på fritids. 

 

 

 

 

 

  

 

http://support.unikum.net/kom-igang/foraldrar/

