
Anteckningar från föräldramöte 2013-02-21

Omdömen i infomentor
Grön bock: Eleven har uppnått kunskapsmålet
Gul ring: Elven är på god väg att nå kunskapsmålet och beräknas nå det vid terminsslut. 
Rött kryss: Eleven har inte uppnått kunskasmålet.
Rött utropstecken (!): Eleven riskerar att inte nå kunskapsmålen vid terminens slut. Eleven riskerar att  
få ett F.

Infomentor närvaro/frånvaro
All frånvaro anmäls av vårdandshavare i infomentor. Ingen sjukanmälan sker via telefon. Om en elev har 
sen ankomst eller är frånavarande skickas SMS till det nummer som vårdnadshavare har fyllt i på 
infomentor. VIKTIGT att alla vårdnadshavare går in och uppdaterar sn kontaktinformation. 

Likabehandlingsplan
Klassen och föräldrar har genomfört PILEN undersökning: Resultat kommer runt påsk. Alla elever på 
skolan har även genomfört en trivselenkät som kommer ligga till grund för nästa läsårs  
likabehandlingsplan.

Föräldrarådsrepresentanter
Representatner är Lena Gerdin (Jacobs mamma) och Annika Ireblad (Filips mamma). Är det något som 
ni som föräldrar önskar att de tar upp något så mailas detta till respektive representant.  

Klassaktivitet/försäljning
Frida och Matilda H kom som representanter för klassen och berättade om att de har röstat fram att  
klassen ska sälja salami nu veckorna innan påsk för att samla in pengar till klasskassan. Mikaela (Fridas  
mamma) kommer vara kontaktperson. Leveransen sker till skolan. 

Klassen kommer att fredag 31/5- söndag 2/6 att åka till Ängsjö för att övernatta i tält, bada, grilla och 
umgås. Detta är självklart frivilligt att delta i men ju fler desto roligare. Monica (Madelenes mamma)  
och Linda (Isabells mamma) har erbjudit sig att hålla i aktiviteten. Johan (Sofias pappa) har erbjudit sig  
att sova över.  Pengar till aktiviteten tas från den gemensamma klasskassan. 

Utvecklingssamtalstider
Utvecklingssamtal kommer att äga rum under v.11-13. Tider för dessa ligger på bloggen. 

Inför åk 9
Terése kommer vara föräldraledig under Ht-2013 och Vt-2014. Vi jobbar för fullt för att hitta en 
ersättare och det kommer mer info under Vt-13. 

Info inför kommande gymnasieval kommer under Ht-13. Elever och föräldrar kommer att erbjudas 
möjlighet att träffa SYO för handledning inför valet.  

Vid tangenterna / Terése


