
 

 
VÄLKOMNA TILL ÅRETS “FÖRÄLDRAMÖTE” 

 
Klicka på denna länk för en presentation av oss som jobbar i hus 18 (mellanstadiet): 
 
https://www.youtube.com/watch?v=z6vP94FUdJA 
 
 
Skola24  
All frånvaro önskar vi att ni rapporterar in i Skola24, varje dag ert barn är borta. Kom ihåg att 
även då era barn går hem under skoldagen ska de frånvaro-rapporteras. Detta för att 
samtliga involverade lärare ska veta var ert barn befinner sig. Vi vill tipsa om att ladda ner 
den smidiga appen “Skola24”( familj), då behövs bara några få klick, så är det gjort. I appen 
finns även barnens schema med ansvarig lärare. 
 
Vasaskolans hemsida 
Information från lärarna finns att hitta på hemsidan. Varje vecka skrivs ett veckobrev där 
information om läxor m.m finns. På hemsidan finns även skola24 och viktiga blanketter.  
 
Betyg 
Vi kommer att sätta de första betygen under höstterminen i årskurs 6 och det finns säkert 
många frågor som dyker upp hur det fungerar och vad man kan göra för att utvecklas mer. 
Här kommer ett tips! Det ligger en bra film online på youtube som heter  “Betyg så funkar 
det”. Den kan hjälpa med att beskriva hur det fungerar när betyg sätts. Vi kommer att 
signalera till vårdnadshavarna för de elever som riskerar att INTE nå betyget E under 
november. Detta för att eleven ska ha tid på sig att komplettera. Det bästa sättet att få svar 
på eventuella frågor är att vända sig till respektive lärare i respektive ämne. 
 
Utvecklings- / lära-känna-samtal 
Inom de närmaste veckorna kommer elevernas klasslärare att erbjuda samtal i olika former, 
utvecklingssamtal i åk 5, och “lära-känna-samtal” i åk 4 och 6. Ni kommer att få förbereda er 
inför samtalet genom ett formulär som skickas hem i skolväskan med eleverna. OBS!!! Vi 
välkomnar en elev och en förälder till samtal, som kommer att genomföras i Valvet på 
bottenvåningen i Hus 18. Ni hjälper oss genom att hämta ert barn från lektion/ rast och 
kommer till Valvet på överenskommen tid. Varmt välkomna! 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=z6vP94FUdJA


 
 
Nobel-arbete  
Vi har som tradition, i åk 6, på Vasaskolan att skriva ett Nobelarbete, vilket är mycket 
uppskattat. Vi startar med projektet efter novemberlovet och det är flera ämnen som ger tid 
till detta sv, no och bild.   
Arbetet redovisas och den 10/12 delas Nobelpriser ut i de olika kategorierna. Därefter äter vi 
en festlig Nobellunch. På kvällen brukar det vara Nobelmingel för föräldrar och elever. Vi vet 
inte ännu hur det blir i år med detta,  utan får återkomma senare under terminen. 
 
Klassföräldrar 
I åk 6 är det de 5 översta på klasslistan som är klassföräldrar under läsåret. Klassläraren 
kommer att informera i mail. 
 
Vad gäller klassföräldrar i åk 4, har föräldrar och vårdnadshavare tidigare (i lågstadiet) själva 
utsett vilka som blir klassföräldrar. Hör gärna av er till klassföreståndaren om ni vill ha det på 
annat vis. 
 
Vasaskolans föräldraförening 
Alla föräldrar till barn på Vasaskolan är med i skolans föräldraförening. 
Vi arbetar med att 

●  stödja skolan 
●  vara en sammanhållande länk mellan skolan och hemmen 
●  jobba med föräldraengagemang, gemenskap, kommunikation och öppen dialog 

Är du intresserad av att engagera dig i styrelsen kan du kontakta föreningens ordförande 
Marie Sverkersdotter  
m.sverkersdotter@gmail.com 
0708 - 711 575 
 
 
Vi ser fram emot att samarbeta med er under detta läsår! 
 
Personalen i hus 18 
 
 
 


