Skolskolan som en del
av föräldrakvällen
Ta med Skolskolans nätkurs i programmet under
föräldrakvällarna. Följ den färdiga programramen
med bildspelet och lotsa vårdnadshavarna till
viktiga diskussioner om lärandet. Föräldrakvällen
med Skolskolan kan också hållas som ett
distansmöte eller ett mindre evenemang med
vårdnadshavarna.
Längd Skolskolan sektionen 45-60 minuter
HUR GÖR JAG FÖRÄLDRAKVÄLLEN MED SKOLSKOLAN SOM TEMA
TILL EN INSPIRERANDE UPPLEVELSE?
Bekanta dig i förväg med kursen, PowerPoint presentationen och dess
texter för kvällens ledare så att du vet tillräckligt väl vad du talar
om och hur evenemanget fortskrider.
Tänk på i vilket skede av er tillställning det är bäst att behandla
ämnet Skolskolan så att den på bästa sätt uppfyller deltagarnas och
skolans behov. Är det en inspirerande inledning, följt av vanliga
aktuella ärenden, eller vice versa? Hur mycket tid behövs?
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Gå igenom presentationen i förväg och överväg var du vill stanna upp
för diskussioner. Vad vill du särskilt lyfta fram ur innehållet? Vad känns
viktigt för just er skola?
Satsa på i öppningsanförandet! Vårdnadshavarna kommer säkert med många
frågor och bekymmer efter vårens skola på distans. Utnyttja också
programmets punkter för diskussion även för att hantera och lösa dessa
problem. Förklara varför ni i skolan hoppas på att så många vårdnadshavare
som möjligt genomgår kursen.
Bind Skolskolans tema till din skolas vardag och praxis! Tänk på vad
du särskilt vill berätta för vårdnadshavarna om er skolas verksamhetssätt
och arbetsprinciper.
Sträva efter ett inspirerande och engagerande sätt där man ger utrymme
för deltagarnas tankar och idéer och att det känns tryggt att dela med
sig av sina erfarenheter.
Lotsa vårdnadshavarna att diskutera teman parvis eller i mindre grupper.
Du hittar förslag för lämpliga ställen i presentationens rutor för
kommentarer. Improvisation och tillämning tillåtet!
Hjälp vårdnadshavarna att bekanta sig med varandra. Det är bra
att börja med att man presenterar sig för varandra!
Reservera utrymme för kommentarer och gemensamma diskussioner
då du tycker att det stödjer vårdnadshavarnas behov av information
och diskussion.
Se till att den överenskomna tidtabellen håller.
Förbered tekniken väl. Testa din presentation och videoklippen i förväg.
DETTA BEHÖVER DU:
En videoprojektor och utrustning för att visa presentationer och videor.
Högtalare som kan anslutas till utrustningen
(särskilt om utrymmet är stort).
Skolans surfplattor eller liknande som deltagarna kan låna om man inte
har med sig en lämplig.
Live-evenemang: Ett lämpligt utrymme där stolarna om möjligt också kan
ordnas så att de stödjer arbeten i små grupper.
Distansevenemang: En plattform för distansmöten (Team, Meet, Zoom) som
är bekant för ledaren och ett lugnt arbetsutrymme. Stabil
nätverksanslutning. Om du vill kan du också använda till exempel
Padlet eller någon annan motsvarande plattform.
Allt bakgrundsmaterial: Koulukoulu.fi/materiaalit
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