Föräldramöte
30 augusti 2018 kl. 16.30
Kompletterande svenskundervisning
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Jonas välkomnar
Presentation av lärare
Upprop
Eleverna går iväg med sina respektive lärare.
Föräldramötet fortsätter.
Vi kommer att erbjuda två föräldramöten per läsår. Det första är idag. Det andra hålls av
klassläraren på vårterminen.
7. Komp.fest
- Den 6 september, mellan kl. 18-20. På schemat är det brännboll som gäller. Caféet håller
extraöppet och man kan välja mellan smörgås, korv, paj och bullar.
8. Hemsidan
- Vi har äntligen styrt upp hemsidan. Kompletterande svenska har fått en egen rubrik. Utöver
detta har vi initierat en Veckoplan som ska sjösättas inom loppet av september. Där ska ni
kunna läsa om vad som görs i varje komp.grupp.
- Som elever hos oss får era barn också tillgång till ungdomsnyhetstidningen 8sidor. Den är
lösenordsskyddad. 123 är lösenordet.
- Läsårstider finns på hemsidan, under rubriken Komp.sv.
9. Undervisning
- Undervisningen bedrivs i fyra olika grupper. Knatte, lågstadiegruppen, mellanstadiet, hög- och
gymnasiegruppen.
10. Raster
- Det jag har tagit med mig efter att ha pratat med lärarna är att det går åt för mycket av
undervisningstiden till att komma in i arbetsrytmen igen. Därför ser vi hellre att de barn som
vill komma hem i tid får den chansen och de som vill stanna kvar och spela fotboll eller hänga i
biblioteket får göra detta efter undervisningens slut, kl. 17.50.
11. Läsutmaningen
- Under detta läsår vill vi på skolan att eleverna ska finna nöjet i att läsa böcker, på svenska! I ett
samarbete med caféet kommer vi att anordna en läsutmaning. Varje skolgrupp ska komma upp i
ett visst antal lästa sidor och när detta mål är uppnått så väntar en mumsig överraskning för
hela gruppen.
12. Sociala medier
- Svenska skolan finns på Facebook och instagram, så att mormor i Sverige kan se vad vi gör. Följ
oss gärna där. Under läsåret kommer vi att lägga ut bilder på internet från verksamheten. Vi
skriver aldrig ut namn på de porträtterade barnen. Underrätta mig om ni inte vill att era barn
ska synas på Instagram eller skolans facebook.

13. Kommunikationsvägar
- Om ni har pedagogiska frågor kring undervisningen, ta då en titt på hemsidans veckoplan, där
det står vad som görs i varje grupp. Om ni trots detta inte finner svar på er fråga, ta då kontakt
med undervisande lärare. Email till lärarna på kompen finns på sidan för veckoplanen.
14. Skolstyrelsen
- Om ni vill vara med och aktivt förbättra vår verksamhet så är ni varmt välkomna till att anmäla
er till skolstyrelsen. Man anmäler sitt intresse till kyrkorådet och de beslutar om vilka som
sitter i skolstyrelsen.
15. Kursplan i svenska för kompletterande undervisning för svenska elever i utlandet
- Vår undervisning följer ovanstående läroplan. Utifrån den arbetar man mot förmågor, så som
att kunna kommunicera, anpassa kommunikationen genom att kunna grammatik och
skrivregler. Utöver detta ska eleverna kunna läsa och analysera texter. Slutligen ska eleven
reflektera över traditioner, typiska för Sverige och kunna jämföra dessa med andra länder.
Fördelen med en förmåga är att den alltid kan förbättras. Kursplanen tar upp innehåll från 6 20 årsåldern. Knattegruppen, som är yngre än 6 år, riktar in sin verksamhet mot 6-årsåldern. I
kursplanen för kompletterande svenska finns inga kunskapskrav, alltså inget underlag för
betygssättning. Istället hänvisar Skolverket till europeiska referensramen för språk (GERS,
Gemensam europeisk referensram för språkutveckling). Det är utifrån denna som vi lämnar
våra omdömen.
- TISUS är ett test i svenska som är avsett för dig som saknar betyg i svenska, men som vill
studera vid ett universitet eller högskola i Sverige. Provet består av tre delprov: läsförståelse,
skriftlig och muntlig färdighet. Testet motsvarar Svenska 3 på gymnasiet. Du kan göra provet i
och utanför Sverige. Ju tidigare man börjar med ett språk desto bättre blir man.
16. Missnöje
- För att kunna skapa en fin stämning bland föräldrar, elever och personal så ber jag er att komma
fram med kritik till oss. Använd gärna enkäten som kommer ut i oktober. Samarbete bygger på
kommunikation och min vision är att vi ska se till att kompen blir en fin torsdagskväll för er och
ett fint inslag i era barns språkutveckling.
17. Lucia
- Vi ser gärna att även eleverna i kompletterande svenska är med på luciauppträdandet i
Auenkirche den 11 december, och därtill på genrepetitionen torsdagen den 6 december.
Självklart kommer de förändrar, vars barn uppträder, få en reserverad sittplats på de främre
raderna i kyrkan. Jag vill också be er om en tjänst: snälla öva på luciasångerna hemma, så att det
sitter. Om någon av era barn önskar sjunga solo, så är detta varmt välkommet.
18. I korthet
- Lördagen den 16 mars är det temadag mellan kl. 10-13, då är även eleverna från Pankow här.
- Tillsammans med personalen i caféet har vi valt att hålla detta öppet tills era barn har slutat, så
att det finns tid för en korv eller en bulle. Kl. 18.30 gör caféet kväll och då måste dörrar låsas
och lokalerna bli tomma.
- Jag ser värdet i att eleverna umgås med varandra, även utanför undervisningen och ni är varmt
välkomna att komma tidigare än 16.30 på torsdagar, eller stanna kvar fram till 18.30.

- För att ni ska få fortlöpande information kring era barns studier hos oss på svenska skolan, har
vi initierat veckoplanen. Om ni utöver detta har funderingar, så får ni gärna boka in ett möte
med berörd lärare, istället för att fånga upp någon i korridoren. Vi hoppas att detta förfarande
kommer att öka kvaliteten på det som sägs på mötet, så att allas tid används eﬀektivt.

19. Dagskolan
- Om ni är nyfikna på vår dagskoleverksamhet, eller känner att ert barn inte trivs på sin
nuvarande skola, så är ni varmt välkomna att göra några provdagar hos oss. Det är bara att ta
kontakt med mig, så ordnar vi det!
20. Mötets avslutande
- Jag vill passa på att lyfta fram enkäten som den absolut viktigaste återkopplingen som vi får från
er. Enkätsvaren kommer att gås igenom av mig, undervisande personal och skolstyrelsen.
- Det är min högsta önskan att ni kommer att uppskatta de satsningar som vi gör och att vi
tillsammans kan skapa en fin stämning och ett riktigt bra läsår för era barn! Så, återigen varmt
välkomna och tack för ordet!

Vänligen,
Jonas Höglund
Rektor

