Samråd ht 2014 Vårdnadshavare från klass 3 och 4 deltog.
Punkter vi diskuterade: sjukanmalan@vebomark.se, Facebook och hemsidan, IUP och Skriftligt
omdöme
Vårdnadshavarna tyckte att sjukanmalan@vebomark.se var ett bra sätt att sjukanmäla sitt barn.
Skönt att kunna göra bort det kvällen innan om man vet att man ska vara hemma. Bra att man kan
ringa på morgonen också. Alla lärare jobbar inte alla dagar så detta är ett bra sätt för de lärare som
jobbar just den dagen. Kring 8.10 kollar lärarna av sjukanmalan@vebomark.se
Vi pratade om Facebook. Frågade om de tyckte att vi la ut bra och rätt saker. Vårdnadshavarna
tyckte det var bra och roligt med bilder och informationen på Facebook.
Det kom önskemål om att Facebook och hemsidan kunde uppdateras ännu mer. Uppdateringen av
veckobrevet måste bli bättre. Vi från skolan lovade att utse ansvarig för detta. Vi informerade om att
en ny blankett för ” godkännande av publicering av personuppgifter” kommer att komma ut till alla
familjer där man kan ta ställning till om man är för eller emot att bilder och namn på just mitt barn
läggs ut på Facebook och hemsidan.
I fjol avskaffades kravet på IUP med skrifliga omdömen för årskurs sex till nio, det vill säga i de
årskurser där eleverna får betyg. I årskurs ett till fem är skrifligt omdöme kvar, men den behöver
bara göras en gång per år i stället för två gånger.
Anna visade hur vi tidigare jobbat när det gäller Skriftligt omdöme. Vi visade en ny version på
Skriftligt omdöme som Skolverket tagit fram. Vi diskuterade den gamla och nya. Den nya är enklare
och mer lättöverskådlig. Vårdnadshavarna tyckte den nya versionen kändes bra men betonade vikten
av att få ta del av kommentarer om ens barn inte nått målen.
Arbetets gång när det gäller omdömen och framåtsyftande planering inför utvecklingssamtalet, IUP
(individuell utvecklingsplan). Läraren, eleven och vårdnadshavaren uppmärksammar tillsammans,
vad kan eleven och vad eleven kan utveckla för att nå så långt som möjligt i sitt lärande. Var är vi?
Vart ska vi? Hur gör vi? Hur gick det?
Vill man läsa mer om detta kan man gå in på skolverket.se
Vi tackar alla för visat intresse och för bra synpunkter för oss på skolan.
Lillemor, Anna och Frida

