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Plan för föräldrasamverkan 2018-2019
Vad är British Juniors uppgift?
Ur LGR 11: 2.4 Skola och hem
Skolans och vårdnadshavarnas gemensamma ansvar för elevernas skolgång ska skapa de
bästa möjliga förutsättningarna för barns och ungdomars utveckling och lärande.
Alla som arbetar i skolan ska
samarbeta med elevernas vårdnadshavare så att man tillsammans kan utveckla skolans
innehåll och verksamhet.
Läraren ska
samverka med och fortlöpande informera föräldrarna om elevens skolsituation,
trivsel och kunskapsutveckling, och hålla sig informerad om den.

Rutiner i punktform
Inskolningssamtal – ny klass, ny elev
Presentera verksamheten.
Fyller i ”Lära-känna-blanketten”.
Lämna viktig information.
Svara på eventuella funderingar från vårdnadshavare.

Utvecklingssamtal
Sker i början av varje termin.
Skickar hem blanketter till vårdnadshavare som ska fyllas i till samtalet (trepartssamtal).
Skriftliga omdömen publiceras på SchoolSoft och från åk 4 skickas de hem innan mötet.(i
slutet av föregående termin).

Föräldramöten
Genomförs i normalfallet en gång per termin.
Mötet innehåller båda samtal och dialog med vårdnadshavare.
Checklista finns på punkter som ska tas upp.
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Fortlöpande information
Den fortlöpande kommunikationen sker via SchoolSoft.
Vårdnadshavare skall kontinuerligt få övergripande information om skolarbetet och AS.
Veckobrev skickas ut en gång/vecka.
Pedagogiska planeringar publiceras på SchoolSoft regelbundet.

Annan kontakt
Tidig kontakt vid oro, gäller både personal och vårdnadshavare.
Sjukanmälan sker via SchoolSoft. Har du inte tillgång till dator sker sjukanmälan via
administrationen, 016-541 49 20 på Primary och 016-541 49 40 på Secondary.
Kontakta lärare via SchoolSoft.
Vid behov av snabb telefonkontakt, mejla pedagogen att du vill bli uppringd eller ring
administrationen 016-541 49 20 som är bemannad kl. 7-16.00 (även telefonsvarare
finns). Ring 016-541 49 40 för att komma i kontakt med administrationen på
Secondary.

Övriga kontakter
Öppet hus
Inbjudan till aktiviteter med eleverna, t ex Kulturkväll (åk. 4 och 5), Julspel och
Luciafirande.
Delgivning av nationella prov för åk 3,6 och 9 sker i slutet av vårterminen.
PTA
Öppna möten för alla vårdnadshavare med information från Skolledningen
(Samverkansmöte för vårdnadshavare).
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