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1. Presentation
Samtliga närvarande föräldrar presenterade sig.
Speciallärare Inegerd Yngvesson och praktiskestetiska pedagoger, Åke Törnqvist
och Angelica Odion presenterade sig.

2. Föräldraföreningen
Ordföraren, Staffan Schantz i föräldraföreningen berättade om föreningens syfte
och uppkommande aktiviteter.

Föräldraföreningen har som syfte att stödja skolan, vara en sammanhållande länk
mellan skolan och hemmen samt att arbeta med föräldraengagemang och
gemenskap. Genom att ordna trevliga aktiviteter samlar föräldraföreningen in
pengar som gynna barnen på skolan. Varje år införskaffas utomhusleksaker likt
bollar mm.

Föräldraföreningen är beroende av gåvor och bidrag.

Kommande aktiviteter:
- Glöggmingel, prel 4 dec
- Mellanstadiedisco 18 okt
- Föreläsning om nätvanor 11 nov

Hur vill ni att föräldraföreningen ska fungera? Kom gärna med synpunkter!

Det finns en ledig plats i föräldraföreningens styrelse meddela om du är
intresserad. Kontakta föräldraföreningen: foraldraforeningen@vasaskolan.net

3. Klassföräldrar
Föräldramötet beslutade att de första fem på klasslistan är klassföräldrar nu i
höst. Sedan rullar ansvaret med fem nya till 7:an. Detta fortsätter ända till klass 9.
På detta sätt kommer samtliga föräldrar få axla ansvaret samt att uppdraget inte
blir så betungande när det är 5 föräldrar per termin.
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4. Information till föräldrarna
All information från klassföreståndare och andra lärare ligger på hemsidan. Det
är föräldrarnas ansvar att gå in på hemsidan och läsa. Helena lägger alltid ut
information på fredagar. www.vasaskolan.net

5. Skola 24
Genom Skola24 meddelar du ditt barns frånvaro vid sjukdom eller sen ankomst.
Har du inget konto kontakta gunilla.andersson@vasaskolan.net, blankett finns
även på hemsidan.

6. Betyg
Eleverna får sina första betyg vid jul. Betygsskalan är från A till F, där A är
högsta betyg och F är icke godkänt. E är ett bra betyg, då uppnår man allt som
behövs för att vara godkänd.

7. Nationella prov
Under år 6 har eleverna nationella prov i svenska, engelska och matte.

Under höstterminen genomförs de muntliga proven, ett i varje ämne. De hålls
under veckorna 45-50. Till våren kommer eleverna att ha skriftliga prov i
svenska, engelska och matte. Fyra prov i varje ämne. Datum för nationella prov
finns utlagda på hemsidan. Ingen ledighet beviljas under dessa datum.

8. Introduktionssamtal (utvecklingssamtal)
Torsdag v. 40, heldag, introduktionssamtal. En doodle mejlas ut där föräldrarna
fyller in den tid man kan komma. Barnen kommer själva att hålla i samtalet till
våren när det är utvecklingssamtal.

9. Kommande aktivitet
-

Vasajoggen 20/9

-

Introduktionssamtal 3/10

-

Upptäck Göteborgs hamn 15/10

-

Julpyssel 4/12

-

Skridskor Ruddalen 16/12

/ genom Elisabeth Lyche

Göteborgs Stad
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