
Föräldramöte 29/8-12 

Kläder- Spår 3 kan ha kvar sina extrakläder på skolan över helgerna men 
hjälp gärna barnen att se över innehållet ibland så att allt finns som kan 
behövas. En ordentlig kasse att förvara extrakläderna i är också bra att 
ha. Vårt klassrum är ganska kallt så tofflor är att rekommendera och att 
man har med sig en tjocktröja att ta på vid behov. (Tofflor behövs också 
på slöjden). 

Skoldagboken- Alla elever har en skoldagbok som alltid ska ligga i 
skolväskan. I dagboken planerar vi veckan som kommer och skriver in 
vilka mål som gäller. I slutet av veckan skriver alla elever en utvärdering 
på veckan som gått. Det händer att vi arbetar i dagboken också mitt i 
veckan, därför är det viktigt att den alltid finns med. Det är jättebra om ni 
skriver meddelanden till skolan i dagboken. 

Utvecklingssamtal- Under veckorna 45 och 46, torsdag och fredag 
kommer alla spår att genomföra utvecklingssamtalen. Vi kommer att göra 
som förra året att vi tilldelar er en tid, kan ni inte tiden ni fått tilldelad så 
får ni själva byta med någon annan i klassen. 

Kommungemensamma kunskapskontroller – Under hösten kommer 
eleverna att genomföra kommunens olika kunskapskontroller. År 4: 
Svenska, läsförståelse. År 5: No-Kemi och Fysik, So- Historia, Geografi, 
Samhällskunskap och religion. 

Mobiler – Vi hade en diskussion om det ska vara tillåtet att ha mobil på 
skolan. Vissa elever har behov av mobilen som ett hjälpmedel bl.a. i 
matematik där man kan koncentrera sig bättre om man har musik. Vi i 
personalen kommer att fortsätta diskussionen så återkommer vi längre 
fram med vilka regler som ska gälla.  

Lägerskola – Vartannat år brukar spår 3 åka på en lägerskola i maj. 
Elisabeth hade tagit fram information om en kursgård som heter Sågen i 
Nynäshamn. För att detta ska bli möjligt behöver barnen samla pengar 
samt att föräldrar hjälper till. Tidigare klasser har sålt tulpaner, 
underkläder, egenmålade tavlor samt haft loppis. Gun-Britt (Kalles 
mamma) och Therese (Hugos mamma) anmälde sig som klassföräldrar. 
Deras uppgift är att vara sammankallande, det är viktigt att alla föräldrar 
ställer upp och hjälper till om lägerskolan ska bli av. 

Läxor – Läxorna kommer att delas ut på tisdagar och ska vara inlämnade 
igen på måndagen veckan efter.  Nu i början av terminen kommer det 



främst att vara matte och svenskläxa. När vi kommer igång med temat 
ordentligt kan det också bli läxa i det. 

Idrott – På torsdagar har spår 3 idrott, ta med gymnastikskor och 
idrottskläder. När det blir kallt och halt ute kommer vi eventuellt ha 
inneidrott i Tungelstaskola. Simskola för de elever som inte når målen 
kommer längre fram, Elisabeth försöker få tider. I femman ska alla elever 
kunna simma 200 m. 

 

Ett stort tack till Hanna som förde anteckningar. 


