
Hej hemmet! 

Klockan inställd på vintertid! Vinterdäcken på! Mörkt på morgonen. Mörkt innan man hinner hem 

från jobbet. Men, på ett sätt mysigt! Varför inte stanna upp lite och tillåta sig ta det lite lugnt? Vara 

inne, mysa, läsa en bok, titta på en bra film – tillsammans med vårt/våra barn. 

En samvetsfråga… Läser du för eller med ditt barn? Forskning visar att 70% av föräldrarna läste för 

sina barn för femton år sedan. Idag har siffran sjunkit till strax under 30%! Kanske att vi tillsammans 

kan hjälpas åt för att våra barn ska lyckas bättre, då forskning visar att läsförståelsen ökar om vi läser 

för våra barn. Äg språket – äg lärandet! 

För tips och idéer om hur du kan stötta ditt barn med läsningen, titta på nedanstående länkar: 

http://www.enlasandeklass.se/for-foraldrar/ 

https://www.youtube.com/watch?v=XqDAX_TxCMg 

Och… fortsätt läsa med ditt barn upp i åldrarna! Det är då de knäckt läskoden och börja läsa på egen 

hand man ska reflektera över det lästa – tillsammans. Det utvecklar! Det är då de lär sig läsa mellan 

raderna och kan få ett djup i sin förståelse. 

Vad är det som gäller på nätet eller i samhället just nu och som berör just ditt barn? Pratar du med 

ditt barn om det? Vilka bloggare eller vloggare följer de? Mycket pranks? Yellow? Musical.ly? Vilka 

följer de på Snap? Vilka spel eller appar är det de anser vara häftigast just nu? Var hittar de 

inspiration till att göra de val de gör? Sätt er ner en stund och prata med ert barn vid datorn/mobilen 

och låt dem visa er! Visa intresse, ge dem motbilder och förklara – i dialog.  

 

 

 

 

Det har framkommit en del synpunkter gällande trafiksituationen som råder på morgonen runt 

skolan. Där finns mycket att önska! Det är en fråga som vi kommer att arbeta vidare med. Vissa 

justeringar har gjorts, men det behövs fler.  

Så som situationen ser ut nu, vill vi påminna om att alla som kör bil tänker på hastigheten. Det är våra 

barn som passerar och det är ni föräldrar som kör. Så, kör försiktigt (gåfart) Tack!  

Alla i skolan är värdefulla! Elever, vårdnadshavare och pedagoger. Tillsammans ska vi arbeta för en 

god arbetsmiljö. Vi hjälps åt att skapa en skola där alla trivs och känner sig välkomna. Alla som är 

involverade i skolan ska vårda skolans rykte och välmående. 

Kommande vecka kommer vi att lägga ut (på hemsidan) en uppdaterad version av vår plan mot 

kränkande behandling. Vi kommer också att presentera vår vision och verksamhetsidé och dessutom 

våra trivselregler, som har arbetats fram av alla pedagoger på skolan, i samverkan. 

Som vårdnadshavare är ni alltid välkomna till skolan. Har ni frågor eller funderingar, tveka inte. Hör 

av er! camilla.traste-prytz@almhult.se andreas.burander@almhult.se 

Må gott i november! 

Väl mött! 

Camilla och Andreas   
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