Föräldramöte 2020/21
Kompletterande svenskundervisning
1. Välkomnande
2. Lärare: Jenny - Knatte, Natalie - Grupp 1, Josef - Grupp 2 och Andreas - Grupp 3.
3. Upprop -de enda som redan flyttats upp är några elever från knattegruppen. Övriga grupper
kommer att flytta upp elever nästa torsdag.
4. Dagsordning; Undervisning till kl. 17.30. Korv till 18.00. Brännboll till 19.00.
5. Skoltröja och gympabag kan köpas.
6. Eleverna går iväg med sina respektive lärare.
7. Föräldramötet påbörjas.
8. Vi kommer att erbjuda två föräldramöten per läsår. Det första är idag. Det andra hålls av
klassläraren torsdagen den 21 januari. Då börjar vi med 20 minuter i varje grupp och går i
kronologisk ordning, med start i knatte.
9. Hemsidan
- Hemsidan är en källa för informationsspridning, där finner ni läsårstider, email till lärarna och
nyhetstidningen 8 sidor. Läsårstiderna för kompen är uppdaterade och alla torsdagar som det är
komp har ett K som markering. Viktiga datum har fått en blå färg, med ett K som markering.
Lösenordet på hemsidan är ”komp123”.
- Som elever hos oss får era barn också tillgång till nyhetstidningen 8sidor, skriven på enklare
svenska. Jag vill framföra att vissa nyheter kan vara olämpliga för unga barn, så det är bra om ni
läser den tillsammans med era barn.
10. Undervisning
- Den återkoppling som vi fick från många var att förra årets tema-arbete (vänskap) var väldigt
uppskattat. Vi har därför beslutat att fortsätta med olika teman som arbetsområde. Lärarna
kommer att tillsammans med eleverna komma fram till ett tema att starta terminen med.
11. Stängning
- Vi ser gärna att ni stannar kvar efter undervisningen, kanske sitter i biblioteket eller spelar lite
fotboll. När undervisningen slutar kl. 17.50 finns det möjlighet att köpa fika i caféet. Lokalerna
stänger idag kl. 18.30. Eftersom intresse finns att kunna vara kvar till kl. 19.00 så tar Jonas upp
detta med kyrkan.
12. Sociala medier

- Svenska skolan har facebook, instagram och en hemsida där vi kommer att lägga upp bilder från
undervisningen eller andra event. Om ni inte vill att era barn ska synas på dessa medier, så
skicka ett e-mail till mig. Vi skriver aldrig ut namn på barnen som porträtteras på bilderna.

13. Kommunikationsvägar
- Varje Om ni har pedagogiska frågor kring undervisningen, ta då en titt på månadsplanen som
skickas ut i början av varje månad. Om ni trots detta inte finner svar på er fråga, ta då kontakt
med undervisande lärare. Email till lärarna på kompen finns på hemsidan.
14. Skolstyrelsen
- Er representant heter Henrik Ekblom och är pappa till Freja, Siri, Filip och Nils. Om en är
intresserad av att gå med i skolstyrelsen så anmäler man sitt intresse till Henrik eller direkt till
mig. Henrik når ni på henrikekblom@hotmail.com Nya ledamöter till skolstyrelsen röstas in i
januari.
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.
16. Åsikter
- Tack vare er återkoppling kommer vi att fortsätta med teman under året. Detta är ett tecken på
hur viktig er återkoppling är för oss. Ta tillfället i akt att fylla i den. Svaren oﬀentliggörs och
analyseras i de fall där svarsfrekvensen är över 50 procent.
17. Intyg och omdöme
- Intyg från ambassaden och omdömen kommer att lämnas ut för alla elever utom knattarna.
Dessa lämnas ut på skolavslutningen den 17 december och den 27 maj 2021.
18. Lucia
- På grund av Covid-19 så är det ännu oklart om lucia äger rum. Om festligheten blir av, så är
gen.repet tisdagen den 8 december, kl. 17.00 och uppträdandet är måndagen den 14 december
kl. 18.00. Det är frivilligt om man vill vara med, men om man är med så måste man vara med
på gen.repet. Vi kommer att ha en fin komp.avslutning den 17 december. Då kommer våra
elever på kompen att framföra några jullåtar, som de får rösta fram själva under höstterminen.
Detta är obligatoriskt för alla utom för Andreas grupp. Skolan organiserar lucialinnen. Givetvis
är detta beroende av hur coronasituationen ser ut.
19. Tema-dagen
- Många gav mycket positiv återkoppling på temadagens förlängning! Därför fortsätter vi med
fem timmars temadag, som är lördagen den 29 maj, kl. 10.00 - 15.00.

20. Skolavslutningen
- Skolavslutningen kommer att vara på torsdagen den 10 juni kl. 16.30 här på Landhausstrasse.
Då blir det en traditionell svensk skolavslutning med sång och påföljande brännboll.
21. Föräldraföreningen
- Skulle ni vilja initiera en föräldraförening på kompen? Kanske kan det bli ett forum där ni
träﬀas en torsdag i månaden, på komp.tid. för att planera roliga event. Eventuellt komp.disko
eller filmvisning i idrottssalen.
22. 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 gratis provdagar hos oss. Det är bara
att ta kontakt med mig, så ordnar vi det!
23. Övriga frågor
- Biblioteket ska ska byta lokal och är därför stängt tills vidare.

- Öppna förskolan kommer att erbjudas samtidigt som det är undervisning i komp.
- Bullar och varm korv kommer att kunna köpas nästa vecka, torsdagen den 3 september.
24. Mötets avslutande
- 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

