Tips och lärdomar från pilotprojektet

SKOLAN SOM MÖTESPLATS
INOM ETT LÄRANDE VÄSBY

INLEDNING
Skolan som mötesplats är ett dialogprojekt
där föräldrar, lärare och annan personal på
två skolor i kommunen har träffats för att
tillsammans diskutera hur samarbetet och
kommunikationen mellan skolan och föräldrar kan förbättras. Syftet med ett förbättrat
samarbete mellan skola och hem är att främja

elevernas utveckling såväl socialt som kunskapsmässigt. Projektet har resulterat i fyra
punkter - som alla börjar på K – och som är
viktiga att tänka på när skolan vill kommunicera med föräldrar och goda exempel på
hur skolor har lyckats.

TIPS OCH LÄRDOMAR – FYRA K
Kommunikationskanal – välj!
Idag finns tillgång till många olika kommunikationskanaler. Men en sak är gemensamt
för dem alla de behöver fyllas med ett innehåll. Vad detta innehåll ska vara, hur ofta
den skall uppdateras och vem som skall föra
det är bra frågor att ställa sig kring all kommunikation, om den sker via mejl, en hemsida, sociala medier eller lappar i väskan.
I sociala medier så nås föräldrar i sitt vardagliga informationsflöde. Är detta en arena
för oss? Det är lätt att börja och potentiellt
når man många som kan nå varandra. Men
det behövs också en del tanke och arbete,
sociala medier behöver kontinuerligt uppdateras och eventuellt modereras.
Kan det positiva lyftas?
Visa upp för omvärlden när något bra eller
roligt händer. Det sker hela tiden bra saker.

Ofta sker kontakt till föräldrar när något
problem skall lösas, det är såklart nödvändigt men allt det andra behöver också kommuniceras.
Kontinuitet
Kontinuerlig kommunikation skapar förutsägbarhet och ger trygghet. Den kontinuerliga kontakten riskerar att försvinna när en
klass har vikarie ofta. Om en lärare slutar
eller är borta en kortare period av någon
anledning, behöver den person som tar över
få stöd i kommunikationen. Vårdnadshavare vill veta vad som händer.
Kom ihåg att återkoppa!
När ett möte är slut och ni bestämt vad ni
ska göra. Glöm inte att berätta när ni gjort
det, eller berätta varför ni inte gjort det.
Återkoppla på alla sätt ni kan.

GODA EXEMPEL VID FÖRÄLDRAKONTAKT
•
•
•
•
•

•

Utgå ifrån barnet i alla möten och
kontakter
Undvik stora grupper med generell
information
Ordna läskvällar tillsammans med
föräldrar
Ordna knytkalas där alla föräldrar
lagar mat och tar med sig till skolan
Passa på vid ex. julavslutningar, lucia
och andra traditioner på skolan. Det är
ett bra tillfälle att knyta kontakt med
förädlarna. Se till att hinna mingla
med dem.
Involvera fritidspersonalen, de träffar
ofta föräldrar på eftermiddagar.

•

•
•

Samlas kring en aktivitet, såsom teater
eller brännboll. låt barnen göra inbjudan
Ha lektioner för föräldrar, till exempel
kring hur skolan lär ut mattematik
Bjud in föräldrar att vara med i klassen
en dag i veckan, gör en lista med alla
föräldrar och fördela veckor.
Kontakt
Nils Munthe, projektledare
Skolan som mötesplats och
Dialog för ett lärande Väsby
nils.munthe@upplandsvasby.se
Tel: 08-59097381
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