Minnesanteckningar från Huginrådet 2020 09 23
Närvarande:
Maria Holmgren, Anna Rensvik, Petter och Jenny Enlund, Jana Nordling
Kort presentation av var och en.

Hugin är ju en icke vinstdrivande ekonomisk förening och ett personalkooperativ. Har
det påverkat ert val av skola?
Inte alls. De har valt skola pga rykte.
Vad tänker ni kring konkurrens mot större koncerner?
Inte tänkt på det men vi pratade om att det är viktigt att hitta ett sätt att marknadsföra det vi
står för. Det är inriktningen man välljer.

Hur svarar vi upp mot dem och vad är vårt vinnande koncept utifrån ett
föräldraperspektiv?

Hur tycker ni att Hugin ska möta upp utvecklingen i Norrtälje?
Vi har högt tryck på förskolan och i högstadiet.

Vad anser ni om högstadiet och utvecklingsmöjligheter där att ev utveckla till fler
paralleller?
Går man i en bra klass är småskaligheten inte ett problem men om man inte riktigt trivs
behöver man fler kompisar. Då är småskaligheten ett problem.

Hur vill ni att informationen från oss ska komma ut?
Nyhetsbrev från enheten, veckobrev från mentor/ elever osv.
Fortsätt som vi gör men viktigt att det kommer från pedagog. Eleverna kan ha ett eget brev
isf. Ämnesrapporten är bra. Kan lågstadiet göra samma.
Övriga frågor:
Veckans fråga:
En ide kan vara att göra en undersökning i anslutning till nyhetsbrevet tex. Hur känns det när
du lämnar ditt barn på morgonen?
Viktigt att utvecklingssamtalen blir ett samtal med pedagogen. Föräldrarådet önskar att fritids
medverkar vid samtalet.

Minnesanteckningar från Huginrådet 201909
Tema Freinetpedagogik
Närvarande:
Emma-Lill, Kattis, Maria, Anna
Varför valde du freinet för ditt/dina barn?
● Har jobbat på en freinetskola
● Rekommendationer, kände rektorn, barnet hade kompisar här, närhet
● Kände några på Mimer, var något annat, var på öppet hus, litat på processen då
pedagogerna sagt det - och det blev bra
● Flummigt, flyttade hit ett barn först, sen de andra, har klarnat mer och mer, ett barn
har gått gymnasiet och klarat sig jättebra
Hur ser man som förälder att barnen lärt sig, vilken skillnad?
● Trygghet,
● råd till blivande freinetföräldrar: det blir en helhet av delarna, detta syns
förhoppningsvis tidigt, övergångarna fungerar, inget konstigt mellan åk 6 och åk 7,
litenheten ger trygghet, blir duktiga att prata om sina ämnen
Är freinet för alla?
● finns vh som inte passar för freinet, man har inte tillit till arbetssättet, man är ovan
● vissa barn kräver mer struktur
Vi tittade på en del konstanter och pratade runt dem.
Övriga frågor
Unikum i telefon, ser konstigt ut…Unikum säger att man haft problem med Internet explorer
11, men att detta ska vara åtgärdat
Hur gratulerar man i klasserna? Ser olika ut (på lågstadiet) Detta tas upp i arbetslaget

Att bjuda till kalas: i skolan bjuder man om alla ska gå, annars görs detta privat

Nästa möte:
Tema Sokratiskt samtal, vi kommer genomföra ett samtal
tisdag 12 nov. 18.30-20.00

