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Närvarande: Anna (barn i åk 1 och 7), Maria (barn i åk 7 och 9) , Emma-lill (barn i åk 1, 3 och
8) och Denise (barn i åk 4 och 9)
Vi pratade om behovet av stöd vad gäller olika fix på enheten. Alla tycker att man kommit
över detta stadie, vi är för stora nu och det mesta är ordnat. Punktinsatser kan absolut vara
bra vid behov. Att engagera föräldrar i olika teman är bättre. Som nu då f-3 eftersöker olika
yrken, och då föräldrar kan komma och berätta.
Vi diskuterade om hur vi kan bemöta föräldrar som mailar ofta och har synpunkter på olika
saker. Det är viktigt att man gått freinetutbildningen, man kan bjuda in till Huginrådet för att
höra andras tankar och om man upplever att ärenden fortsätter, dela ut
klagomålsblanketten.
En fråga från pedagoger på Hugin är hur föräldrar vill ha föräldramöten så dessa känns
meningsfulla för alla. Rådet tycker att man får bra information skriftligt, både via Unikum och
nyhetsbrev. Man bjuds också in till temaredovisningar, där man ofta får pröva på saker som
elever gjort. Vi pratade om syftet med föräldramöten, det känns som en lite förlegad form.
Det som är bra är att träffa andra föräldrar, särskilt då man får nya i klassen. Ibland kan en
utbildning i Unikum behövas, men det är mer personbundet och kan ges vid andra tillfällen.
Viktiga teman tillsammans med föräldrar för de äldre åldrarna (6-9) kan vara ANT/psykisk
ohälsa mm
Rektors idé om hur enheten ska drivas och upplevas och för att föräldrar ska kunna se
strukturer:
●
●

●
●

Kommunikation är viktigt för alla. Elever, föräldrar och personal ska veta vem man
kan vända sig till med vad.
Den röda tråden i vårt arbete, att man känner igen arbetssätt t.ex temaarbete,
sokratiska samtal, utvecklingssamtal, användning av digitala verktyg. Att se
progression från fsk till åk 9. Viktigt främst internt, men också att kunna visa föräldrar
och elever.
Alla ska uppleva trygghet och studiero och känna att detta leder till ett bra lärande
Hitta kreativa lösningar som gör att utveckling sker

Huginrådet tycker att de känner igen sig i detta och att tillit och transperans är viktigt och de
upplever att detta finns på Hugin.

