Nätverksträff Förskoleklass
2 februari 2017
Dagens program
•
•
•
•
•

Inledning & Småsnack
Läs- Skriv- & Språkutveckling, Eva Lindberg
Fika och Erfarenhetsutbyte
Nina Persson från biblioteket tipsar
Summering & Avslut

Almekärrskolan
Aspenässkolan
Aspenässkolan
Berghultskolan
Berghultskolan
Centralskolan
Hulanskolan
Hulanskolan
Hästhagenskolan
Hästhagenskolan
Knappekullaskolan
Knappekullaskolan
Knappekullaskolan
Lekstorpskolan
Lekstorpskolan
Ljungvikskolan
Ljungvikskolan
Röselidskolan
Röselidskolan
Stenkulan
Uddaredsskolan
Uddaredsskolan
Östad Skola

Lena Gillholm
Annika Magnusson
Gisela Göthberg
Anita Bilén
Eva-Lotta Bengtsson
Åsa Lomander Kristensen
Margret Bergström
Agneta Nelson Danevad
Frida Kökeritz
Linda Ågren
Birgitta Gräsberg
Christina Bergström
Linda Lennér
Josefine Bergenland
Glynnis Niklasson
Ebba Wikman Axelson
Madeleine Charliesson
Annette Ståhl
Karin Andersson
Malin Söremo
Caisa Wippås
Carin Hultin
Eva-Maria Andersson

Nätverket!

Idag är det såhär…

Det här tycker jag har varit bra
• Intressanta ämnen
• Erfarenhetsutbyte
• Att vi pratat "runt" bland skolorna. Fått hör hur det fungerar på
andra skolor.
• Tips och idéer från andra, höra hur andra har det och gör. Det är
så bra att vi får träffas. Att arbeta i f-klass är speciellt då man ofta
har flera uppdrag. Det uppskattas av mig personligen att det
äntligen är någon som tar tag i detta. Allt vi har gjort i denna grupp
har varit givande.
• "Det har funnits utrymme för diskussioner, hur vi arbetar , hur det
ser ut på skolorna. Toppen att ha Eva Lindberg där sista gången,
hade gärna lyssnat längre på henne.
• Bra att vi får fika :-)"
• "Bra att få träffa förskollärare från andra enheter.
• Marianne som hållit i träffarna har varit förberedd och intresserad.
• Intressanta ämnen på träffarna.

Det som kan utvecklas

• Det är synd att det inte är fler som kommer. Borde ligga
som en fortbildning som alla kommer på. Från början trodde
jag att vi skulle kunna få lite mer samma förutsättningar
som planeringstid osv. Att man var villig att lyssna på vad vi
har att säga.
• "Få deltagare på flera träffar.
• Träffarna har varit på samma veckodag."

Det här vill jag ha mer av!
• "Så bra när det kommer någon som Eva Lindberg som utgår ifrån
vår åldersgrupp när hon pratade. Vi får alltid göra om alla
föreläsningar för våra behov. Allting är för förskolan eller för åk 1
eller äldre. Att få gå på F-klassens rikskonferens borde vara
obligatoriskt varje år då det finns så lite som är riktat för oss. Att få
gå som grupp i nätverket med träffar före och efter denna vore
super…”
• Mer inspiratörer som Eva!"
• Mer diskussioner om språkinlärning
• "Unikum - Har vi likvärdiga mallar? Hur vill vi att Unikum utformas
för elever i förskoleklassen.
• Hur får vi arbetet vidare från nätverksgruppen till övriga kolleger?"

Centralt innehåll i läroplanen om

Språk och kommunikation

OBS:
ingen checklista!

• Samtala, lyssna, ställa frågor och framföra egna tankar,
åsikter och argument om olika områden som är bekanta för
eleverna, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
• Samtala om innehåll och budskap i olika typer av texter.
• Berättande texter, sakprosatexter och texter som kombinerar
ord, bild och ljud.
• Bokstäver och andra symboler för att förmedla budskap.
• Rim, ramsor och andra ordlekar.
• Digitala verktyg och medier för kommunikation.
• Säker och ansvarsfull kommunikation, även i digitala
sammanhang.
• Ord och begrepp som uttrycker behov, känslor, kunskaper
och åsikter. Hur ord och yttranden kan uppfattas av och
påverka en själv och andra.

Ur Syftestexten:
När eleverna ges möjlighet att ta
del av skönlitteratur och
berättelser får de kunskaper om
språket som är gynnsamma för
deras språk-, läs- och
skrivutveckling.
•
•
•
•
•

Högläsning
Samtal om texter
Att ordna tilltalande lärmiljöer
Läs- och berättarhörnor
Dramarum

Välkommen Eva Lindberg!
Läs-, skriv och språkutvecklare & förstelärare

Välkommen Nina Persson!
Barnbibliotekarie Gråbo och Lerum

Vårens fokusområde
•
•
•
•

Bedömning för lärande
Inflytande & Delaktighet
IKT i undervisningen
Screening/Kartläggning i förskoleklassen, forts

På återseende!
Vårens resterande möten på torsdagarna:
1. 23 mars
2. 27 april
3. 1 juni
Lokal: Konferensrummet i Skohuset

