
 

 

 
 

Föräldraseminarium 

 9 april 2013  

Kom och se hur vi arbetar! 
Nu är det dags att visa upp vår fantastiska verksamhet för er alla. Den 9/4 
klockan 18-20 är ni välkomna till vår seminariekväll. Vi har satt ihop ett 
digert program av verksamhet som vi är stolta över.  

Du anmäler dig genom att fylla i detta papper och markera 
vad du vill gå på. Du har möjlighet att välja två seminarier. 
Lämna pappret eller maila till ditt barns mentor senast den 
26/3. 

Varje seminarium är 45 minuter och mellan de två minglar vi i 
matsalen. Det kommer finnas tid för diskussioner och prova-
på under seminarierna. 

Våra seminarier är åldersanpassade för att just du ska hitta något som passar. 
Självklart får man välja fritt oavsett det egna barnets ålder. 

Vi vore tacksamma om ni fyllde i och lämnade även om ni inte kan komma då det 
underlättar vår planering. 

 

 Vi kommer gärna denna kväll. Vi är ________ personer.  

Klass:____________ 

Vi vill gärna gå på seminarium ___________ och på seminarium ______________ 

 

 Tyvärr har vi ingen möjlighet att komma denna kväll 

 

Namn:____________________________________ 
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Våra seminarier: 

Pilen och den magiska kulan  Seminarium 1 För yngre barn 
Här kommer lärare från år 1 att berätta hur de arbetar med läsinlärning. 

Fritidsverksamhet och läroplan  Seminarium 2 För yngre barn 
Här berättar personal från fritids hur de arbetar med sin verksamhet för att följa vår nya läroplan. 

Språklekar och Bornholmsmodellen Seminarium 3 För yngre barn 
Här kommer personal från förskoleklasserna att berätta om hur de arbetar med tidig 
språkinlärning. 

Slöjdprocessen     Seminarium 4 För alla 
Från planering till utvärdering. Titta på modern slöjdundervisning anpassad för den nya läroplanen. 

Humor och sex och samlevnad  Seminarium 5 För äldre barn 
Hur kan man använda humor som pedagogiskt verktyg i matematiken och biologin. 

Skolbiblioteket     Seminarium 6 För alla 
Vi visar upp vårt bibliotek och berättar om hur vi arbetar där. 

Äventyrspedagogik    Seminarium 7 För alla 
Ett spännande arbetssätt för att skapa ämnessamarbete och engagemang. 

Retorik      Seminarium 8 För alla 
Lärare ur årskurs 5 berättar om sitt arbete med retorik. 

Appar i skolan     Seminarium 9 För alla 
Kom och se hur iPaden används och testa några av de appar vi använder. 

Framgångsfaktorer i skolvärlden Seminarium 10 För alla 
Skolledningen berättar utifrån John Hatties forskningsstudie ”Synligt lärande” om 
framgångsfaktorer i skolan. 

Bollywood-dans     Seminarium 11 För äldre barn 
Idrottsundervisningen innehåller mer än fotboll. Prova på Bollywood-dans under sakkunnig 
ledning. Träningskläder rekommenderas. 

Så funkar betygen!    Seminarium 12 För äldre barn 
Här får ni se tydliga exempel på bedömning och betygssättning kopplat till läroplanen i svenska 
och SO. 

Nationella prov     Seminarium 13 För äldre barn 
Hur går ett muntligt nationellt prov i svenska till? 

Kamratbedömning    Seminarium 14  För äldre barn 
Hur kan vi få barnen att lyckas bättre. Formativ bedömning och kamratbedömning är en väg. 

Fritids      Seminarium 15 För yngre barn 
Prova på Röda stugans skapande verksamhet. 
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