Arnljotskolans föräldraråd 180220

Närvarande:
Föräldrar: Gustav Trehn, Malin W.Olofsson, Helena Edwang, Elin Stenberg,
Viktor Fors, Lars Frank, Erik Vinger Alverlind, Katja Holm Östling, Sandra
Andersson, Wiebke Neumann.
Elin Hemmingsson, lärare
Christina Kristiansson, rektor
• Enkät
Det kommer ut en föräldraenkät om fritidshemmet, den skickas ut via
mailen och innehåller en länk som föräldrarna svarar i.
Vi hoppas att ni tar er tid att svara, det är till hjälp för oss när vi ska
utvärdera verksamheten.
• Stängning
I juni kommer fritidshemmet på Arnljotskolan att vara stängt pga
planeringsdagar för all personal den 19-20 juni.
Har man ej möjlighet att lösa omsorgen själv så kommer vi att
samarbeta med grannskolorna för att lösa tillsynen.
• Skolbussen
Det är många barn som åker buss på morgonen, både de som är
beviljade skolskjuts och de som åker med busskortet. Vi får signaler
om att det är stökigt på bussen och vill uppmana er att prata med
barnen hemma om hur man uppför sig när man åker buss. Åk gärna
med bussen själva någon gång för att förgå med gott exempel.

• Svenska Skidförbundet
Vi har ett lyckat samarbete med Skidförbundet och gymnasiet i
projektet ”Alla på snö”.
Även UNICEF och Håll Sverige Rent är med och finansierar det hela.
Eleverna har fått åka längdskidor och verkligen utnyttjat denna
snörika vinter, rörelseglädjen på skolgården är stor!
Skolan har fått till fina skidspår och för åk 2 blir det även en
eftermiddag med slalom i Ladängen.
• Matematik
Elin Hemmingsson förläser om hur matematikundervisningen på
skolan går till. Alla lärare går Skolverkets fortbildning Mattelyftet
under läsåret.
Elin visar ett bildspel om hur elevernas förmågor i matematik
utvecklas. Vad de olika förmågorna innebär, hur det speglar sig i
undervisningen och lärandet för eleverna. Det används konkret,
laborativt material och praktiska övningar för att förstå grunderna i
matematik.
Är matematiken svårare nu undrar föräldrarådet? Det upplevs vara
svåra läxor i matteboken och ibland har elever många sidor i läxa.
Har ni frågor om det, kontakta undervisande lärare. Det är viktigt att
eleverna känner att de lyckas, det ska inte behöva vara en kamp om
läxan hemma!
Vi pratar om att många föräldrar har lärt sig att matematik är svårt
och att man då lätt överför det på sina egna barn. I skolan hör vi
ibland föräldrar säga ”att jag hade också svårt för matte”. Det är
bättre att ha höga förväntningar och prata positivt om matematiken
för att stärka barnets självkänsla genom att förmedla att matematiken
kan vara utmanande men att alla kan lära.

Att våga prova, få lära sig strategier och sedan lyckas stärker tilltron
till sin matematiska förmåga. Som förälder hjälper man sitt barn
genom att låta barnen vara med och laga mat, baka, duka, läsa priser
och använda matematiska begrepp som klockan, hälften och dubbelt i
vardagen. Det ger barnen rika erfarenheter av matematik och hjälper
dem att lyckas i skolan.
På skolan använder vi oss av digitala verktyg i undervisningen. Några
av de material vi använder är nomp, elevspel.se och skolplus. Se
följande länkar. https://nomp.se/
http://www.skolplus.se/raketen/?page=raketen
http://www.skolplus.se/matematik
https://www.elevspel.se/amnen/matematik/
• Parkering
Parkeringen på Kul och Bus stängs av. Cirkusen kommer att ställa ut
koner för att förhindra att skolans föräldrar blockerar parkeringen för
deras personal och besökare. Det är parkeringen på HC som är
anvisad parkeringsplats, använd den. Parkeringstillstånd där får
man av personalen på skolan.
Rektor kontaktar snöröjarna och ber dem att ta bort snöhögen på
parkeringen, den skymmer sikten.
• Fråga från föräldrar
Föräldrar har observerat att det inte alltid finns vuxennärvaro på em.
Skolan ska se över rutinerna, det ska finnas personal på olika
positioner ute på skolgården.
Det är även en fråga angående omklädningsrummen på idrotten, finns
det personal där? Svaret är att det finns en manlig och en kvinnlig
personal med på lektionerna och de har tillsyn även i
omklädningsrummet.
Nästa föräldraråd: Tisdag den 10 april kl 18.30-20.00

