Dagordning föräldramöte - Mars Ht, 180912
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Val av
sekreterare
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Uppstarten -

Malin Ljunggren

Eleverna är taggade och jobbsugna - men behöver ramar.
Behöver stöd från föräldrar gällande hur man argumenterar,
läget i gruppen?
ordval etc.Många lekar på rasterna i stora klungor/hela klassen.
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Närvaro,
komma i tid

Alla är generellt bättre på att komma i tid till lektionerna.
Många är sjuka just nu. Viktigt att ta igen om man missar något.
Generellt är skolan tillåtande gällande ledigheter - men i sexan
kommer inga ledigheter att ges pga nationella prov.
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Årets schema

Schemat har diskuterats för att ev lägga in mer luft. Eleverna har
fått vara med och påverka. Maria kör tabata på mattelektionen
för att förbättra koncentrationen.
Behöver hjälp från föräldrar för att hjälpa eleverna att känna
mindre stress inför när bussen hem går. Mentorerna är flexibla
och anpassar lektionerna om eleverna behöver break. Schemat
utvärderas efterhand.
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Arbetsområden
Höstterminen

Matte: Inspirerat av Singapore Math. Visualiserar hur man
tänker. Undviker matteböcker och rutigt papper. Får testa att
förklara uträkningar för varandra.
NO: Biologi - om kroppen. Senare kommer kemi (näringslära).
SO: Demokrati, samt offentlig ekonomi och privatekonomi.
SV: Kommer att börja skriva ny roman. Vill väcka läslusten.
Studieteknik: Vill ge eleverna verktyg för att lära sig på bästa sätt.
Utgår från programmet “plugga bättre”.Hittills har mindmaps
och lästeknik avhandlats. Tillåtet med musik i hörlurar under
vissa lektioner.
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Läxor

Svenska: kommer det ibland att komma någon läxa.
Hinner inte eleven med skolarbetet på skoltid kan uppgift mailas
till föräldrar och i vissa fall kan extra lektion läggas in efter vanlig
skoltid.
Engelska: Hur hanteras läxor i engelska? Åsa/Maria kollar med
Julia och återkopplar i veckobrev.
Matte: På liknande sätt som svenskan. Se även punkt 5.
NO: Ibland kan något behöva tas med för labb eller liknande.
I veckobrev kommer aktuella läxor nämnas. Läxor finns alltid på
Schoolsoft.
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Ängsholmen
Klassföräldrar

Jonathans mamma kikar på förslag till fördelning för
klassföräldrar för kommande terminer. Vi har idag 59.000 i
kassan. Skolan bokar Ängsholmen.
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Övriga frågor

Mobilförbud råder under skoltid.

