16 v 45 Huginrådet
Närvarande: Susanne, Maria, Marita
Föregående protokoll: inget särskilt
Frågor från skolan:
• Öppet hus 18/1 17-19 kan någon förälder ställa upp? Marita skickar ut förfrågan. Vi

behöver sprida att vi har platser för att ha kö och känna trygghet. Kanske satsa på
“Mimerlek” igen eller något liknande.
• Erfarenheter av digital närvarokoll på fritids? (kommer som en fråga från en förälder)
Ingen vet något om detta. Marita får ta reda på för-och nackdelar.
• Utökning av fsk ht-17 Vi kommer göra en konsekvensanalys. Många av våra barn har
fått syskon som vill ha plats.
• Info om planering av lokaler, hkk, hallar. Spännande tycker alla, förväntansfulla.
• Utvärdering av våra gamla åk 9:or:
Vart tog de vägen:
• natur, Roden
• teknik, Åva
• elenergi Teknikgymnasiet 2st
• bygg o anläggning, Roden
• Frisör, St Eriks
• Handels, Roden
• samsam Roden
• Sam beteende, Roden 2 st
• itg ÅKERSBERGA
• mu, Tibble
• natur, Norrtälje teknikgymnasium
• ekonomi juridik, Tibble
• natur, Sthlm
• fastighet Norrtälje Teknikgymnasiet
• vvs Norrtälje Teknikgymnasium
Vad hade de användning av från Hugin:
• inte så mycket teknik men att skriva snabbt och veta hur man lämnar in
• Ta ansvar
• Att tänka
• Kunskaper! Speciellt källkritik
• Att resonera
• Planera sitt arbete
• Striktare med deadlines på Hugin
• Alla tycker man fick med sig det man behöver och mer
• Att visa respekt mot varandra, vuxna och lokaler
Vad har varit svårare:
• Annan studieteknik
• Förberedelse för gymnasiet
• Deadlines ska hållas
• Prov, lära sig tekniker, plugga till typ tenta.
• På gymnasiet visas oftare kraven för A inte E något att tänka på för oss! (lite olika för
olika lärare på Hugin)
Antal möten per termin? 2 tycker vi. Vårterminens möte blir 6 februari och 4 april kl.
18.30-20.00

