UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN
START Järva

Introduktionssamtal på START Järva
Allmänt skolsystemet
Skolsystem i ert hemland
Vad vet ni om det Svenska skolsystemet
Skolplikt årskurs 1 – 9, sjukdom (begära ledighet, anmäla sjukdom)
Fritidsverksamhet, fritidshem 6 -9 åringar, fritidsklubb 10 – 12 åringar
Läsår (terminer, lov)
Ämnen (Lgr 11, nationella mål, kursplan, timplan, praktiskestetiska
ämnen, teoriämnen)
Utvecklingssamtal 2ggr/år, Antingen IUP eller betyg
Synen på kunskap, kritiskt tänkande, dra egna slutsatser
Religionskunskapsundervisning
Idrott (ombyte: flickor och pojkar för sig, duscha, omklädningsrum. Det
finns speciella huvuddukar att köpa till idrotten. Man få inte använda en
som hänger, den kan fastna i redskapen)
Simning (ofta separat simning flickor/pojkar och burkini att köpa om det
är viktigt)
Alla ämnen obligatoriska, går ej att välja bort
Ett demokratiskt samhälle. Redan på dagis börjar man träna barnen i att
rösta om saker. Diskussioner i klassrummet låter mera.
Förväntningar
Stötta sitt barn i skolarbetet, var gärna med när barnet gör läxan
Ha en dialog med barnets lärare
Komma till utvecklingssamtal, föräldramöten 2 ggr/år (rätt till tolk, be om
tolk)
Ta eget ansvar för sitt lärande
Göra läxor – för sin egen skull
Varje skola har sina egna regler, ta reda på vad som gäller
Rättigheter
Det fria skolvalet (obs = att man väljer bort sl-kort)
En elev har rätt till undervisning i alla ämnen/är också obligatoriska
Modersmålsundervisning
Svenska som andra språk
Studiehandledning på modersmålet i skolämnen
Den hjälp som behövs för att nå målen
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Skyldigheter
Se till att barnet kommer till skolan i tid
Se till att barnet äter ordentlig frukost (Vissa skolor serverar frukost man
lär sig mera om man äter ordentligt.)
Sömn, se till att barnen kommer utvilade till skolan
Varma kläder, F-6 är oftast ute alla raster oavsett väder.
Övrigt
Allt i grundskolan är kostnadsfritt: undervisning, mat, material, utflykter
mm. Det betalas med våra skatter.
Måltider, skollunch serveras kostnadsfritt. Om eleven har några önskemål
får ni ta det med skolan.
Föräldrar får besöka skolan
Agalagen
Anmälningsplikten, vid oro för barns välmående
Skolhälsovården: skolsköterska, skolpsykolog och skolkurator
Om skolan ringer hem måste ni som föräldrar ta det på allvar.
Mötet mellan individsamhälle och gruppsamhälle/risken med subkulturer,
subgrupper
Fritidsaktiviteter är ett bra sätt att få kompisar och lära sig svenska fortare.
Tips (Tv, radio på Sv, böcker – läsa, lyssna, Lokaltidningen, hämta Metro
i tunnelbanan)
Biblioteket. Med lånekort kan man låna böcker kostnadsfritt.
Läxhjälp på biblioteken och i skolorna, kostnadsfritt
Universitet är kostnadsfritt
Föräldrar uppfostrar sina barn och skolan fostrar dem till demokratiska
individer.
Svenska samhället
Tandläkare
Övrig hjälp kan man få på Medborgarkontoret
Alla säger förnamn och du
Vid besök på statliga och kommunala myndigheter har ni alltid rätt till
tolk. Använd inte era barn som tolkar.
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