
 

 

Dags för föräldraseminarier 
 

Den 10/3 18:00 slår vi upp portarna och visar delar av vår 

verksamhet. Vi håller på till 20:00 med ett avbrott mitt i där vi 

minglar lite i restaurang Gyllene Gaffeln. Nedan ser du vilka seminarier 

du kan välja på. 

 

Alla seminarier hålls två gånger. Första gången 18:00 och andra gången 19:15. Du anmäler dig 

via länken http://bit.ly/seminarier och väljer där vilket seminarium du vill gå på i första och 

andra hand på de båda passen. 

 

Klarar du dagens SO-undervisning?  

Nyfiken på hur SO-ämnena utvecklats sedan ni själva gick i skolan? Kom och lär er mer om 

olika bedömningsaspekter inom geografi, samhällskunskap, historia och religion. Vi kommer 

att lägga fokus på några av de mest komplicerade och utmanande delarna av kunskapskraven, 

förklara bedömningsprinciperna och även låta er testa att besvara ett antal frågor från de fyra 

nationella proven för årskurs 9.  

  

Vi sticker ut hakan och garanterar er ett roligt seminarium där ni själva får vara delaktiga och 

låta ert intellekt gå på högvarv!  

 

Spelprogrammering – Skapa enkel grafik med JavaScript 

 

Välkommen till en workshop där du får lära dig och testa på att skriva enkel kod i JavaScript. 

Gläns inför dina barn när du visar upp dina nya kunskaper! 

Jag kommer också berätta hur du kan föra vidare det du lärt dig här till dina barn och hur ni 

kan gå vidare och lära er mer tillsammans. 

 

Hjälten och jag 

Vinsterna med kollaborativt digitalt skrivande och publicering på projektblogg 

Jag kommer att berätta om de pedagogiska vinsterna med att arbeta med delade dokument i 

de olika programmen i Office365 och om den tillgänglighet det skapar för eleverna utanför 

skolan. 

Jag kommer även att prata om den blogg som jag kommer driva tillsammans med 9D i vårt 

litteraturprojekt "hjälten och jag". Där får eleverna lära sig både hur en blogg fungerar men 

även vad som krävs när man ska publicera saker publikt på webben med allt från 

korrekturläsning till upphovsrätt samt vilka positiva effekter riktiga mottagare har på 

lärandet, engagemanget och motivationen. 

 

Vad är kvalitet i matematiken 

Här får du prova på och diskutera kvalitativ bedömning i matematik utifrån elevexempel för 

år 6. Vad skiljer de olika betygsnivåerna åt och hur ser Skolverket på detta? 

 

Elevledda lektioner på lågstadiet 

 

På vilka sätt kan elevinflytandet tas till vara i de yngre åldrarna? 
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På vilka sätt kan eleverna fundera över sitt lärande? 

På vilka sätt kan eleverna ta del av målen? 

 

Kom och se lysande exempel från klass 3c! 

 

Hjälp! Mitt barn tycker inte om att läsa!  

Tips till dig som förälder: (år 5-9) 

Väcka läslusten! 

Lästräna. 

Hjälpa till vid läxläsning och plugg inför prov. 

Alternativa verktyg! 

 

Hur digitala verktyg/surfplattan förändrat geografiämnet 

Vi tittar på hur digitala kartor har förändrat vår förmåga att hitta, fatta beslut och att berätta 

en historia. Geografiämnet är kanske skolans viktigaste ämne och det har fått en helt ny 

innebörd med den nya läroplanen och med tillgång till nya digitala verktyg. Genom att pröva 

några olika program och appar får du en bättre förståelse för vad som förväntas av våra 

elever idag. Om det finns tid och intresse så tittar vi även på hur bedömningen av en 

fältstudie kan gå till. 

 

Minecraft – utforska, fundera, diskutera 

Minecraft i undervisningen? Nä nu blommar asfalten. 

 

Jag ligger i startgroparna för att använda mig av Minecraft för att prata om area och omkrets 

i år 3.  

Tillsammans undersöker vi och funderar över den virituella värld vi befinner oss i och vad vi 

kan göra med den.  

Många av eleverna är ljusår före mig i kunskapen om Minecraft och vad som är möjligt.  
Tillsammans når vi nya nivåer i vårt lärarande där vi stöttar och inspirerar varandra.   

 

Under mitt lektionspass kommer ni att få ta del av arbetet i ”vår” värld. 

 

”Världen i Minecraft är fyrkantig men inte tänket som krävs för att behärska den” – Magister 

Karlström 

 

Programmering 

 

Våra elever är en del i den digitala revolutionen och informationssamhället. 

Genom att i tidig ålder få förståelse för hur internet fungerar, testa att programmera och 

skriva kod, kommer våra elever att utveckla kreativitet, systemtänkande, analytisk förmåga 

och problemlösning. Några av de färdigheter som är efterfrågade för en framtid som 

programmerare, entreprenörer, forskare och övriga grupper som kommer.  

 

Varmt välkomna att se hur vi nu har börjat jobba med programmering på Mälarhöjdens skola 

och testa själv. 

 

Learn.code.org och samarbetsprojektet "Stockköping" 

It-klubben "Girls code" Scratch 

LEGOmindstormEV3 och matematik 

 



Idrott 2015 

Hur kan man lära sig kasta, fånga, samarbeta, visa hänsyn, reaktionsförmåga i en lek där alla 

är lika aktiva, bollrädda och bollorädda!? 

Kom och lär dig leka Uffes vägg! Plus lite presentation av hur idrotten fungerar 2015, är den 

annorlunda nu mot 1970? 

Oömma kläder och en positiv attityd krävs!  



Läshund 

 

Rufsa och hennes matte Eva berättar om hur de arbetar med läsning och vilka fördelar det 

finns med att få läsa för Rufsa. 

 

Betyg och bedömning 

Vad skiljer summativ bedömning från formativ bedömning? Här får du förklaringen. Vi utgår 

från vår läroplan och redogör för olika bedömningsmetoder och hur de kan stärka ditt barns 

inlärning. 

 

Elevrådet 7-9 

Kom och lyssna på vårt fantastiska elevråd och hur de arbetar. De informerar om sina 

förutsättningar, sin organisation och sitt engagemang 

 

Matematik med Abakus 

Här får du lära dig om hur några av våra tvåor arbetar med Abakus för att få bättre 

taluppfattning. Självklart får du också lära dig lite om tekniken själv. 

 

Den perfekta bilden? 

Här får du lära dig bildkomposition och mycket annat inom den digitala fotografins värld. 

 

Nationella prov i matematik 

Nu handlar det inte bara längre om att räkna rätt och skriva ett svar! Känner du till 

förmågorna i matematik? 

Vad menas med förmågor i matematik? Vilka förmågor är det som vi bedömer? Prova dina 

matematiska förmågor i ett nationellt prov för årskurs 9. Vi jobbar tillsammans och provar 

att göra bedömningar. 

 
Trygghetsteamet informerar om skolans arbete med trygghet 

Vårt trygghetsteam informerar om skolan normer och arbetsordning runt händelserapporter 

och kränkningsrapporter. De informerar också om nya projekt som startar upp och avslutar 

med några övningar och en diskussion. 

  

 

 

 

 

 


