Första mötet ht-15 21/9 2015
Förslag på arbetsuppgifter att jobba med under året:
•
•
•

Introduktionsbroschyr till nya familjer på enheten
Skolgårdsarbetet
Fadderverksamhet till nya familjer

•
•

Broschyren tittade vi på och återkommer. Ide´n var bra
Snickra hus av pallkragar (Jennies ide´) Mål och sarg till bollplanen, Marita kollar
detta. Vi behöver lastpallar 9 st, takpapp, färg, inredning? Första steget till
skolgårdsarbetet! Jennie mailar om datum.
Mer frågor till Huginrådet! Mail finns Erbjudande i första utskicket om hur man tar
kontakt. Foton på rådet på hemsidan. Marita ber Annica fixa

•

Frågor som kommit upp under terminen från föräldrar
• lunchtider,
En förälders erfarenhet var att först vara skeptisk till att tycka att det nu är toppenbra! Sonen
och kompisar är positiva. Ta med egen frukt/macka är en självklarhet tycker de som deltog
på mötet. Pedagogerna märker att fler äter och att fler elever är piggare. Det finns ingen lag
som säger att man måste äta en viss tid, men Livsmedelsverket rekommenderar lunchtid
mellan 11-13 Skolan undersöker möjligheter att starta eget fik med “nyttiga” mellanmål att
köpa.
• intag flickor/pojkar,
Frågan uppkom då fördelning av flickor och pojkar ser så sned ut i några klasser. Marita går
igenom vad som gäller, köreglerna säger (och lagen) att vi måste ta in efter kötid. Vi får inte
välja flicka/pojke.
Frågor som kommit upp från personal till Huginrådet:
•

Hur ska vi organisera föräldramöten? I den enskilda gruppen? gemensamt?

Man vill träffa andra föräldrar, viktigt med lära-känna-övningar innan man blir ihopsatta i en
arbetsgrupp, viktigt att känna sig trygg i gruppen, viktigt med något att äta/dricka, gör gärna
färdiga grupper inför “grupparbeten”
Klassföräldrar? Finns det ett behov? Föräldrar idag är upptagna.
chutter fly - från USA, en grupp där man som förälder chattar om diverse skolrelaterade
saker. Vi pratade då om Facebookgrupper i klasserna? Detta exkluderar iofs dem som inte
har fb. Unikumgrupp? Marita undersöker möjligheterna att kunna som förälder kommunicera
med varandra i grupp där.
Kort på Unikum! Bra att få en bild på sitt barns kompisar.
Utbildning i Unikum för föräldrar? Vi ser hur intresset är.
Information som behöver diskuteras ska tas i grupp - på föräldramöten.
Det har varit bra att gå iväg och göra något tillsammans (inte bara sitta vid borden)
Bra att få se filmer på barnen i verksamhet
Föräldrars ledstjärnor behöver tas upp. Som t.ex på den här enheten hälsar vi på varandra
Föräldragruppen fungerar som barngruppen - viktigt att ha ett förberett, strukturerat möte viktigt att lära känna gruppen och att känna sig trygg.

•

Kan någon delta i freinetpedagogutbildning för nya familjer tillsammans med oss
pedagoger?

Förslag från gruppen att ha Del 2 på våren (Anna kan vara med) Marita gör gärna den
ändringen, då det visat sig att det kommer mycket färre föräldrar till Del 2 än Del 1. Det är
många möten på hösten ändå.

	
  

