
Föräldramöte F3B 16/9 2013 

 

Information om likabehandlingsplanen gemensamt i matsalen. Planen finns att 

läsa på hemsidan. 

 

Pedagogerna presenterar sig. 

 

”Föräldrarunda” (presentation) 

 

Unikum: 

Unikum har förändrats. Kort information kring detta. Man går fortfarande in via 

lerum.se/logga in som vårdnadshavare. Man behöver e-legitimation för detta. 

Manualer finns att ladda ner på samma sida. Skulle det inte fungera så hör av er 

till oss så vidarebefordrar vi kontakt som kan hjälpa er med detta. 

Har man bytt mailadress behöver man gå in och ändra detta för att notiserna skall 

fungera. 

Vi pedagoger skriver in på unikum minst en gång per termin. 

nyheter.unikum.net där kan man gå in och läsa om nyheter. Det går att boka tid 

för utvecklingssamtal via Unikum, men vårt förslag är att vi gör som vi tidigare 

gjort och bokar tider  i pappersform. 

 

Bloggen: 

Arbetslaget F3B har en blogg (se adress i veckobrevet) Här kan ni se vad vi 

arbetar med. Eleverna är själva med och skriver vad som händer på skolan. 

Skriver man in sin mailadress får man automatiskt uppdatering av bloggen. Man 

hittar också en del blanketter (ledighetslappar/kost etc) 

Länkar på bra övningar i de olika ämnena kan man också hitta här. 

 

Sjukanmälan: 

Vid sjukanmälan är det viktigt att ni ringer/kontaktar oss varje dag. 

 

Lgr 11: 

Läroplanen innehåller tre delar, en social del, en lärande del och en kunskapsdel. 

Vi har börjat att tillsammans med eleverna sätta upp sociala mål, där de själva är 



delaktiga. Ett sådant mål kan vara; att gå inomhus, att ta lagom med mat, lära sig 

namnen på nya kompisar etc 

 

Lärandedelen kan handla om att lära känna sin egna lärstil. Alla jobbar inte med 

samma saker, utan det ser olika ut utifrån elevernas behov. 

Kunskap syftar till kunskapsmålen som skall uppnås.  

 

Vi pratar regelbundet om att alla är olika och att det inte skall bli en tävlan eller 

konkurrens. Vi är mycket tydliga med att det är ett individuella behov hos varje 

enskild elev som styr. 

 

Idrott och hälsa: 

Vi vill att eleverna själva skall träna på packa sin egen gympapåse. Vi har 

innegympa från och med nu. Inneskor med vit sula är önskvärt. 

Treorna har ett extra idrottspass på tisdagar efter lunch med A-sidan. På fritids har 

vi också lek och rörelse. 

 

Läsuppdrag: 

Vi har läsuppdrag varje vecka som tidigare med start i ettan. Röselidsskolans 

policy är att vi inte lämnar ut läxor för läxornas skull. Vi delar ut läsuppdrag för 

att det är något som man behöver ”traggla” för att utvecklas och få flyt i 

läsningen. 

 

Skrivuppdrag; 

Vi jobbar med läsförståelse genom skrivuppdragen. Dessa anpassas till böckerna. 

Vi tränar traditionell skrivning med veckans ljud och bokstavslogg. Vi arbetar 

också med Trageton där man skriver på dator. Mer information kommer till F1 om 

Tragetonmodellen. 

Vi har uppmärksammat att flera behöver skrivträning för hand, vilket vi tränar 

efter behov.  

Teman: 

Vi har arbetat med Alfons på olika sätt för att prata om vänskap, samarbete, 

känslor, geometri m.m  

Temat avslutades på Alfons Åbergs kulturhus.  

Pågående tema är ”Närsamhället”. Vi pratar om trafikregler. Vi har gått igenom 

träd i skogen och vi kommer att dela ut ett häfte med allt vi lär oss. 



Vi är ute mycket och söker konkret kunskap som vi fortsätter att bearbeta inne 

efteråt. 

Vi försöker att få en röd tråd genom alla ämnen när vi arbetar tematiskt. Varje 

tema avslutas med utvärdering (reflektionsvecka) 

Kommande teman är människokroppen, Nobel, jultraditioner m.fl 

 

Planeringsboken: 

Den kallas processbok. Vår ”egna planeringsbok” börjar med viktiga 

telefonnummer, lovdagar etc 

Trivselregler 

Sidor om mig själv 

Veckoplanering, kom ihåg, särskilt tänka på (målen) 

Vad och hur de skall jobba är de själva delaktiga i efter sin förmåga. På fredag 

utvärderar vi arbetsinsatsen. Självkunskap. 

Pedagog/vårdnadshavares signatur. 

Längst bak i boken finns matriser i olika ämnen. Dessa finns också att hitta i 

Unikum. 

Värdegrundsorden finns inklistrad i boken. 

Boken måste tillbaka till skolan på måndag! Vi ser den som ett läromedel i sig. 

 

Fritids: 

Värdegrundsorden följer med hela dagen, även på fritids.  

Vi har skapat ett häfte med information om fritids på Röselid. 

Alla fritidsaktiviteter är frivilliga och öppna för alla fritidsbarn. 

Exempel på veckoaktiviteter är kör, lek och rörelse, utevistelse. 

Se häftet för mer information om fritidshemmets uppdrag. 

 

Fritidsschema: 

Man skriver in scheman/schemaändringar via webben. Sektor lärande har beslutat 

att det skall vara på detta sätt. 

Lathund för detta tillhandahålls av Michael på fritids. 

På loven finns det utrymme för eleverna att planera aktiviteter. 

Elever har önskat skohorn och skoknekt för att underlätta i hallen. 

Sekreterare: Maria Eriksen 



 

 

 

 

 

 


