Så här kan din
skola ha nytta
av Skolskolan
Skolskolan (Koulukoulu.fi) är en avgiftsfri
nätkurs för vårdnadshavare till
grundskolebarn.
Kursens mål är att stärka den gemensamma förståelsen för hur grundskolan
fungerar, synen på inlärning och värdegrunden. Den ger vårdnadshavarna ny
vägkost att ännu bättre kunna stödja sina barns skolgång. Kursen fungerar
både på mobiltelefon och på dator.
Distansundervisningen under våren 2020 har väckt många frågor och gett
föräldrarna ett ännu större behov av att förstå hur skolan fungerar.
Vad lärs ut i skolan, varför, hur? Skolskolan ger svar på dessa frågor.
Ta Skolskolan till ett stöd för samarbetet mellan hemmen och skolan
genast i början av höstterminen. Bjud in så många vårdnadshavare som
möjligt till Skolskolan!

koulukoulu.fi

1. VESO-DAGARNA: GEMENSAM ORIENTERING I SKOLSKOLAN I ER ARBETSGEMENSKAP
• Dela information om Skolskolan i förväg till hela arbetsgemenskapen.
Avsätt tid under en VESO-dag att tillsammans bekanta er med kursen och
materialet.
• Fundera även på hur lärarna kan utnyttja Skolskolan i sitt eget
arbete och med sina elevers vårdnadshavare.
• Överväg också om att inkludera Skolskolan som funktionellt innehåll i
föräldrakvällar eller annat gemensamt evenemang.
2. HÖSTENS FÖRÄLDRAKVÄLLAR: ETT FÄRDIGT 45 MINUTERS PROGRAMPAKET FÖR ER
• Skolskolan innehåller ett komplett 45 minuters materialpaket med
videor och bilder för höstens föräldrakvällar.
• Under en funktionell föräldrakväll med temat Skolskolan bekantar man
sig med kursinnehållet på ett strukturerat sätt, genom diskussioner.
• Det viktigaste temat är lärande i den moderna grundskolan: kunskap
och färdigheter som våra barn behöver för att leva ett gott liv i
framtidens värld. Ämnet behandlas också mot bakgrund av föräldrarnas
erfarenheter av sin skola och sitt lärande.
• Det är också möjligt att organisera föräldrakvällarna på distans.
3. SAMARBETE MED FÖRÄLDRAFÖRENINGEN
• Om din skola har en aktiv föräldraförening, tala om Skolskolan också
med dem. Hur kan du få så många vårdnadshavare som möjligt intresserade
och inspirerade av Skolskolan?
• Skulle ett gemensamt evenemang eller ett möte med föräldraföreningen
fungera? Eller kan information om kursen till föräldrarna också gå
genom föreningen?
4. INFORMATION TILL FÖRÄLDRAR
• Berätta för dina elevers vårdnadshavare om Skolskolan genast i början
av hösten!
• I materialpaketet som är klart i början av augusti hittar du färdiga
Wilma-meddelanden samt bildmaterial som kan användas även på din skolas
webbplats eller i some-kanaler.
SKOLSKOLAN.FI–MATERIALET FÄRDIGT ATT ANVÄNDAS DEN 3.8.2020
-Ett materialpaket för föräldrakvällens ledare
-Struktur för föräldrakvällen, PowerPoint-presentation
-Modell för Wilma-meddelande till vårdnadshavarna
-Bildmaterial och modellinlägg för skolans some-kanaler
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