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1. Välkomna!
Speciellt välkommen till Josef som är ny i teamet!
2. Närvarolistor
Närvarolistorna ligger på driven och det är viktigt att dessa fylls i eftersom eleverna måste ha
minst 60 procents närvaro för att få omdöme/betyg.
3. Kompisövningar
Den främsta anledningen till att elever slutar är att de inte känner att de har vänner. Därför vill jag
att vi ska satsa på vänskap i år. Använd olika spel, lekar och andra aktiviteter för att få eleverna att
känna samhörighet med varandra. Ingen rast.
4. Elevdemokrati
I mitten av oktober kommer vi att genomföra en elevenkät, för att fånga upp eventuella
missförhållanden och andra åsikter.
En annan väsentlig del av elevdemokrati är att låta eleverna vara med och utforma sin utbildning.
Det ska givetvis ske med hänsyn till elevernas ålder och grad av mognad. Andreas berättar om hur
han lade upp ett elevråd på kompen. Detta ska protokollföras och delges mig.
5. Lucia
Eventuellt kommer lucia att ligga på komp.svenskan ensamt och att den kommer att presenteras
på julavslutningen. Detta medför att ni kommer att behöva öva luciasånger med eleverna.
Förändringen från tidigare år är att samtliga elever är med. Börja i tid med övningarna, samt
framtagandet av texter. Jonas filurer på sångerna och ett program.
6. Bedömning
Omdömesunderlaget delas ut och går igenom. Vi diskuterar hur man ska se på olika nivåer. Det är
viktigt att vi inte ger glädjebetyg. Gruppindelningen ska ske med hänsyn till ålder, sociala aspekter
och nivå (enligt omdömesunderlaget).
7. Månadsplanering
Onsdagen innan den första torsdagen varje månad ska månadsplanen vara gjord och ligga på
driven. Där ska det stå vad vi går igenom varje vecka under månaden och eventuella tips som man
kan prata om hemma. Jonas lägger ut info på hemsidan. Jonas tar fram en mall.
8. Läxor

Hur gör vi med läxor? Värt att tänka på är att eleverna har många läxor från tyska skolor. Dock kan
det vara klokt att ge filmläxa, läsläxa eller radioteaterläxa.
9. Teater
Det kommer en en teatergrupp och uppträder den 19 september; Jag sa ju förlåt, heter
föreställningen. Väv in detta tema i undervisningen. Jag kommer tyvärr inte vara på plats, så
Andreas är huvudansvarig. Viktigt är att ni enbart släpper in de eleverna som har biljett ( 5).
Biljettförsäljningen sker i caféet på föreställningsdagen. Man kan även köpa biljetter tidigare hos
mig, på mitt kontor. Josef tar resterande elever som inte vill gå på teatern. Andreas grupp kompar
eventuellt ut denna tid.
10. Föräldramöte i januari
Torsdagen den 16 januari har vi föräldramöte. Varje grupp har 20 minuter och under tiden går en
vikarie in i varje grupp, medan läraren går ner till föräldrarna i stora salen. Jenny tar ett
föräldramöte den 26 september med knatte.
12. Övriga frågor

13. Mötet avslutas

