
Välkomna på föräldramöte
Karis svenska högstadium

● Allmän info

● Skolans tyngdpunktsområden 

● Samarbete mellan skolan och hemmet



Allmän info
Karis svenska högstadium - Vår vision är att vara en vidsynt och 
framåtsträvande skola. En skola som vill motivera, engagera och stödja eleverna.

 

 

Nya ämnen
Elevhandledning 
Huslig ekonomi 
Hälsokunskap 
Fysik och Kemi
åk 9 Samhällslära

Ämneslärare
Olika klassrum beroende på ämne
Olika rutiner beroende på ämne och 
lärare

Karis svenska högstadium är idag en skola med 225 elever och 37 vuxna 
+ hälsovårdare, kurator och övrig personal



Stödet i skolan
Läxhjälp: https://docs.google.com/presentation/d/1gV5OKf_c7AcxwN365y5kypol_FpiBvZuVgPXimZfuUc/edit#slide=id.p

Olika stödformer, ex. handledning, stödundervisning, olika arrangemang kring 
provskrivning, differentierat material m.fl.

Elevvården 

● Främja elevernas inlärning, hälsa och välbefinnande samt delaktighet
● Tidiga stödinsatser, förebyggande arbete
● Samarbete med elever och vårdnadshavare 
● Elevhälsogrupp - mångprofessionell

https://docs.google.com/presentation/d/1gV5OKf_c7AcxwN365y5kypol_FpiBvZuVgPXimZfuUc/edit#slide=id.p


Skolfrånvaro och antimobbningsarbete
● Klassföreståndaren följer upp frånvaron och ringer hem vid oklarheter.
● Viktigt att vara ärlig med frånvaron.
● Wilma, lektionsanmärkningar (färger kan variera).

● Skolans antimobbningsteam (KiVa-team):
○ tar emot rapporter
○ utreder
○ diskuterar, medlar



Skolans olika tyngdpunktsområden
För alla skolor i Raseborg
Synliggörandet av lärande

● Handleda eleven
● Hjälpa eleven att ställa mål och utvärdera lärprocessen och sina framsteg

Bedömningskulturen
● Ämneskunskap + arbetssätt (lär sig på bästa sätt) = ämnesvitsord
● Mångsidig utvärdering 
● Handleda och uppmuntra
● Formativ →  respons och handledning under arbetets gång
● Summativ →  prov och betyg



Några plock ur skolans arbetsområden
Karis svenska högstadium
IKT i undervisningen

● PC

Trivsel och välbefinnande
● Den fysiska och psykiska skolmiljön

Ämnesövergripande arbete
● Samband mellan ämnen, fenomenbaserad undervisning

Mångsidig bedömningskultur
● Timaktivitet, arbetssätt, inlämning, presentation, läxor, material



Samarbete mellan hemmet och skolan
● För att kunna erbjuda de bästa möjliga förutsättningar för inlärning behöver vi samarbeta.

- lyssna - respektera - visa förtroende - skapa god dialog

I praktiken:
● Tag kontakt, hellre en gång för mycket än en gång för lite.
● Kontakta i första hand klassföreståndaren/ämnesläraren/specialläraren
● Vi kan endast göra någonting åt saker/händelser som kommer till vår kännedom.
● Bry er om era barn  - de behöver er!

- Sömn, vila, mat, kärlek och omtanke
- Sociala medier, spel
- Ni är experter på era barn



Några sista viktiga punkter

- Wilmas röda färg betyder inte olovlig frånvaro utan outredd

- Anhållan om ledighet (KF 1-3 dagar, rektor > 3 dagar)

- Eleverna behöver en vuxens stöd - inte kompisskap 

-Viktigt att våga kräva ansvarstagande - att orka med läxor, orka gå till skolan även då man inte skulle 
vilja. 

- “Prov” på Wilma är inte alltid prov utan det kan också vara kortare förhör eller inlämning ,av t.ex. 
uppsatser som skrivits under lektionstid





Må bra hand

https://www.mielenterveysseura.fi/sites/default/files/materials_files/ma_bra_hand_lagsta
diet.pdf

https://www.mielenterveysseura.fi/sites/default/files/materials_files/ma_bra_hand_0.pdf

https://www.mielenterveysseura.fi/sites/default/files/materials_files/ma_bra_hand_lagstadiet.pdf
https://www.mielenterveysseura.fi/sites/default/files/materials_files/ma_bra_hand_lagstadiet.pdf
https://www.mielenterveysseura.fi/sites/default/files/materials_files/ma_bra_hand_0.pdf


Tack!


