
Protokoll f- möte onsdag 30/9- 17  
- Information av rektor Henrik Kempe i 

rytmiken. Han pratade om skolresultat 
och behovet av samarbete skola- hem 
rörande sovtider, matvanor, behov av 
rörelse, användandet av sociala 
medier och läsning 

Sedan delade vi upp oss i klasserna och i 
5b tog vi upp följande: 

- IUP- samtal, 12- 13/9. Eleverna slutar 
12 dessa dagar 

- Nya sittplatser i klassen, man sitter i 
grupper och dessa roterar varje dag. 
Eleverna är inte helt nöjd men det är 
lättare för pedagogerna att kunna 
hjälpa enskilda elever så vi fortsätter 
med detta. I alla fall ett tag till.  

- Läxor, läsningen har kommit igång 
med läsprotokoll. Matematik och 
engelska kommer även komma igång. 
Ansvarig pedagog ser till att 



informationen finns på klassens 
förstasida.  

- Hemsidan, påminnelse om att gå in 
och läsa minst en gång i veckan 

- Ändra uppgifter i Dexter, 
vårdnadshavare är själva ansvariga för 
att ändra uppgifter här. Vi får ofta mejl 
som studsar eller telefonnummer som 
inte är i bruk så ta för vana att titta 
igenom en gång/ termin.  

- Regler och rutiner; mobiler,  uterast, 
inneskor. Vi påminde om att vi har 
uterast så det är viktigt med bra kläder. 
Ha även gärna inneskor så man 
slipper blöta strumpor. Viktigt att 
mobilförbudet respekteras.  

- Läsning, en liten påminnelse om hur 
viktigt det är. Nu när eleverna har blivit 
äldre är det viktigt att  böckerna de 
läser också “växer”. Ibland är det 



motigt att läsa, ta tips av varandra hur 
man får det att fungera.  

- Föräldraengagemang, vi är 
tacksamma för det engagemang ni har 
visat genom att ordna aktiviteter för 
hela klassen. Vi upplever att gruppen 
mår bra av detta. Gruppen som ska 
ordna denna termin är följandes 
föräldrar: Elias, Charlie, Hannah, Elvira 
och Nicole 

- Föräldrarådsrepresentanter, Anna 
Streling (Elvira) och Judit Narfström 
(Emma) är nya representanter 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 






