
Föräldramöte ht-20   

Vasaskolan VR 28 - lågstadiet 

Hej alla föräldrar! 

Eftersom vi p g a coronaläget inte kan ha föräldramöte på vanligt sätt får det 
istället bli information i skriftligt format. Det allra bästa hade självklart varit att 

träffa er alla - allting blir 
lättare då - men vi hoppas 
att detta informationshäfte 
kan förklara och klarlägga 
hur vi arbetar på lågstadiet. 
Det kan vara bra att veta 
om att coronaläget gör att 
samlingar och olika former 
av aktiviteter har blivit 
ändrade och att det kan 
komma att bli fler 
förändringar framåt. 


Vissa punkter blir korta och koncisa medan andra punkter behöver en mer 
utförlig förklaring. 


Självklart att ni välkomna att höra av er om ni har fler frågor och funderingar!




Vi som arbetar på lågstadiet är: 

Madeleine Bohlin 	 	 	 	 Ulla Pettersson

Lärare förskoleklassen		 	 	 Fritids och resurs förskoleklassen




Sofia Löwenbrand	 	 	 	 David Collvin

Lärare åk 1		 	 	 	 	 Fritids och resurs åk 1




	 	 	 	 	 


 

 

Inga Köits	 	 	 	 	 	 Vefa Bertling - vikarie	 

Lärare åk 2		 	 	 	 	 Fritids och resurs åk 2	 	 







Filippa Elzer	 	 	 	 	 Linda Jerneskog

Lärare åk 3		 	 	 	 	 Fritids och resurs åk 3





Cecilia Aronsson		 	 Sara Ottosson	 	 	 Simon Boman	 

Speciallärare	 	 	 Resurs åk 1	 	 	 Fritids

____________________________________________________________________ 

Sångsamlingar och gemensam morgonbön 
Tillsvidare har vi inga gemensamma morgonsamlingar och inte heller 
morgonbön i Johannebergskyrkan. Givetvis är detta tråkigt eftersom vi tror 
att det är positivt för barnen att komma samman och sjunga tillsammans. Vi 
avvaktar och hoppas att det inte dröjer alltför länge innan vi kan återgå till 
dessa aktiviteter. 




Idrott 

All idrott är utomhus. Barnen byter inte om och behöver därför inte ha med 
sig varken idrottskläder eller handduk/tvål. Vi hoppas att vädret tillåter 
utomhus aktiviteter under lång tid och när det blir sämre väder får vi ta nya 
beslut kring hur vi hanterar läget. 


Bild 
Nytt för i år att bildämnet inte finns utlagt på schemat men eftersom vi på 
lågstadiet arbetar kreativt i de olika ämnena får barnen ändå utveckla sina 
förmågor inom detta ämne. 


Tisdagar - temapass 

Schemat för höstterminens temapass är ännu inte fastställt så vi får be att 
återkomma om detta. 


Problemlösning/schack 
Varje onsdagseftermiddag är det problemlösning 
på schemat. ”Innan corona” blandade vi de olika 
årskurserna men i o m det nya läget bestämde vi 
att detta pass görs klassvis. Under detta pass 
försöker vi hitta kreativa och utmanande moment 
för att barnen ska utveckla sin matematiska 
förmåga och träna sig i att lösa problem, se 



mönster, dra slutsater samt ”prata” matematik. Vi har 
också gjort ett schema så att de olika klasserna får 
lära sig att spela schack. Detta utmanar deras 
logiska tänkande och sporrar dem att tänka i nya 
banor. 


Utvecklingssamtal 

Denna termin har vi, med anledning av coronaläget, valt att genomföra 

utvecklingssamtalen i åk 1-3 via länk. (Förskoleklassens föräldrar har 

redan haft inskolningssamtal med Madeleine och Ulla). Inom kort skickar 

resp. klasslärare ut information om vilka tider som finns att boka. 

Läraren och eleven sitter tillsammans på skolan och föräldern finns på plats 
via länk. I vanliga fall har vi elevledda utvecklingssamtal men eftersom 
situationen nu blir annorlunda har vi valt att ha ett mer traditionellt 
trepartssamtal (elev, förälder, lärare).


Nationella prov 
I årskurs 3 genomförs de nationella proven i matematik och svenska. Proven 
görs från mars-maj. Mer info finns under rubriken ”Speciallärarens på 
Vasaskolan”.


Information från fritidshemmet 

Se tidigare utskick som gjordes via mail.


Ledighet 
All ledighet beviljas av rektor. På hemsidan finns en blankett att skriva ut och 
fylla i. Eftersom vi är måna om att alla barn är på plats i skolan är vi 
restriktiva med att bevilja ledigheter. När barnen är sjuka är läget ett annat 
men i övrigt missar barnen många moment när de är borta - moment som är 
svåra att ta igen hemifrån (diskussioner, samtal, gruppövningar, grupparbete 



etc). Givetvis finns det alltid giltiga skäl men det kan vara bra att ha med 
detta i åtanke när man funderar på ledighet.


Skolsköterskan på Vasaskolan

Jag heter Sandra Lilja och är skolsköterska på Vasaskolan. 
Skolsköterskan arbetar främst förebyggande och 
hälsofrämjande genom hälsosamtal, hälsoundersökningar, 
hälsoundervisning och vaccinationer. I hälsosamtalet ges eleven möjlighet att 
prata om hälsa, matvanor, fysisk aktivitet, sömn, skolarbete och trivsel i 
skolan.

 

Detta händer hos skolsköterskan på lågstadiet: 

I förskoleklass får barnen göra synundersökning


I årskurs 1 är det ett hälsobesök hos till skolläkaren där påfyllnadsdos av 
vaccin mot mässling, påssjuka och röda hund erbjuds. I årskurs 1 genomförs 
också tillsammans med en audionom ett hörseltest. 


I årskurs 2 träffar jag barnen för en tillväxtkontroll.


Jag kontaktar vårdnadshavare via telefon eller skriftligt i de fall något 
avvikande upptäcks vid hälsobesöken. Ni är själva välkomna att höra av er 
om det är något ni undrar inför eller efter hälsobesöket.


Skolsköterskan ingår också i skolans Elevhälsoteam som träffas regelbundet 
och arbetar både i övergripande elevhälsoarbete och med enskilda 
elevhälsofrågor.

 




Kontakt:


Jag finns på skolan mån, tis och onsdag och nås enklast på 
mail skolskoterska@vasaskolan.net

Tel. 0761- 35 42 71


Specialläraren på Vasaskolan 

Jag heter Cecilia Aronsson och är speciallärare i årskurserna F - 3 .

Mina arbetsuppgifter är många och väldigt varierande. En av mina främsta 
uppgifter är dock att tillsammans med klasslärarna identifiera och ”fånga 
upp” de elever som vi ser är i behov av att få de särskilda insatser som krävs 
för att de ska utvecklas så långt som möjligt. Det kan exempelvis vara i form 
av undervisning enskilt eller i mindre grupp, det kan vara att hjälpa till med 
anpassningar i skolmiljön eller bistå med anpassade läromedel och rätt 
arbetsverktyg.


Jag ingår även i skolans ElevHälsoTeam som träffas på tisdagar varannan 

vecka. I EHT-teamet ingår våra rektorer, vår kurator, vår skolsköterska, vår 
SYV (studie- och yrkesvägledare) och 3 speciallärare (en från varje stadie, 
vilket inte är många skolor förunnat!). Ibland medverkar även den psykolog 

som är kopplad till skolan. Under våra möten 
lyfter vi de elever som arbetslagen arbetat 
särskilt mycket kring och försökt finna de bästa 
lösningarna för men som nu behöver särskilda 
insatser för att komma vidare. 

-det kan vara att man ser att en elev inte 

kommer att nå målen och därför behöver särskilt stöd. 

-det kan vara att man behöver hjälpas åt att reda ut ett negativt 
beteendemönster.
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-det kan vara att klassläraren har en misstanke om dyslexi, dyskalkyli, ADHD, 
ADD osv (listan kan göras lång). Behöver eleven utredas för att få den hjälp 
som hen har rätt till?

Det kan helt enkelt gälla allt inom ramen för frågetecken kring en elevs 
skolsituation och utveckling.

Det mest positiva med EHT är att gruppen innehåller personer med olika 
professioner. Alla har olika perspektiv på situationen och man kan nöta och 
blöta frågeställningarna tillsammans. Detta för att komma fram till ett beslut 
som förhoppningsvis leder i rätt riktning.


För att säkerhetställa att alla elever är ”med på tåget”, krävs kontinuerliga 

tester. Några är obligatoriska och utformade av Skolverket och de 

genomförs i:

- Förskoleklass: Läsa, skriva, räkna - garantin för tidiga insatser. Testet 

består av flera delprov som genomförs muntligt i grupp eller enskilt, under 
elevens första år i skolan. Detta för att garantera att man på ett tidigt stadie 
ska upptäcka svårigheter och sätta in de åtgärder som krävs för att 
förebygga en framtida problematik.


- Årskurs 1: Skolverkets bedömningstest i matematik och svenska. 
- Årskurs 3: Nationella prov i Svenska och Matematik. Proven består av 

flera delprov i båda huvudämnena. De är både enskilda och på gruppnivå 
och där kan vi se om eleven når kunskapsmålen i årskurs 3. Dessa resultat 
är bland annat till stor nytta för den klasslärare som tar emot eleverna i 
årskurs 4. 


Utöver Skolverkets obligatoriska tester genomför vi i:

-Årskurs 1: Fonomixtester vid skolstart (screening)


-Årskurs 2: DLS- test i svenska (i februari månad). Där testas bland annat 
elevernas läs- och hörförståelse, rättstavning, ljuduppfattning och 
ordförståelse. 




-Årskurs 3:  DLS-test i svenska (i oktober månad) Där testas elevernas 

läsförståelse, meningsuppbyggnad, rättstavning, bokstavsordning och 
ordförståelse.


Tveka inte att höra av er till mig om det är något speciellt ni undrar över! 

Det kan vara en allmän fråga eller något specifikt, gällande ert barn.


Min mailadress är: cecilia.aronsson@vasaskolan.net 


_________________________________________________________________


Fonomix - läsinlärning 

FonoMix Munmetoden en 
konkret läsmetodik. Vad är 

fonomix? Varför arbetar vi på 

Vasaskolan enligt denna 

metod? 


Den fonologiska och multisensoriska läsinlärningsmetodiken, ”FonoMix - 
munmetoden”, där munnen och artikulationen står i centrum vid 
läsinlärningen, har en stark förankring i aktuell läsforskning. Metodiken har 
visat sig vara mycket effektiv inte minst för elever med svårigheter att greppa 
kopplingen bokstav- ljud. De knäcker snabbt läskoden och kommer igång 
med läsningen. 


För många elever är det just svårigheten att uppfatta språkljuden i orden 

som är orsaken till att läsinlärningen går trögt eller kanske helt 
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misslyckas. Särskilt svåra att uppfatta är konsonantljud, som när de är 

tonlösa endast hörs som en ”luft-puff” eller ett väsande (p,f), men även att 
skilja de olika vokalljuden åt kan vara en stor utmaning. 


Om eleverna inte lyckas att uppfatta och särskilja de olika ”pratljuden”, då 
kan de inte heller träna att koppla samman bokstaven med rätt ljud, den 
koppling som krävs för att kunna knäcka den alfabetiska koden. 


I ”Fonomix - munmetoden” får barnen med hjälp av olika sinnen, träna att 
koppla ljud och bokstav, så att de utvecklas till trygga läsare som läser 
istället för att gissa vad det står. De tränas även i att analysera de olika ljuden 
i orden vi pratar och det hjälper dem att sedan skriva och stava orden på rätt 
sätt. Förutom att barnen 
utvecklas till trygga läsare är det 
viktigt att inget/inga barn halkar 
efter i den tidiga läsinlärningen. 

Om ett barn tidigt halkar efter 

sina klasskamrater riskerar 

barnets självförtroendet att 

raseras vad gäller läsningen 

och även andra ämnen i 

skolan. Det är därför av största vikt att alla barn deltar i 

fonomixundervisningen, oavsett vilket nivå barnet befinner sig på. Ett 
barn som redan kan läsa vid skolstarten gynnas av fonomixundervisningen 
eftersom det gör barnet till en ännu säkrare läsare och barnet utvecklar även 
sin förmåga att resonera kring de olika ljuden, stavningen och språkets 
uppbyggnad. 




Framstegen i FonoMix-metodiken sker med hjälp av:  

• många sinnen – se, höra, göra 


• munbilder - som tydligt visar hur ljudet görs 


• namn på ljudet - som talar om hur ljudet görs (s=tandväsaren, 

v=läppbitaren)


• konkret träning att automatisera kopplingen bokstav – ljud 


• analys av ljuden och deras ordning i ord  


• ordbygge med munbilder och bokstäver 


• skrivning - i de strukturerade arbetsböckerna SkrivLäs 1-5 


• läsning - i läseboken Mun-Läs A och B


____________________________________________________________________


Hör av er om ni har fler frågor eller om ni har funderingar kring något som 

står i detta häfte!


Vänliga hälsningar

Personalen på 28:an


