
Inbjudan till utvecklingssamtalskväll för högstadiet vt 2018 

Utvärderingarna efter höstens utvecklingssamtalskväll var övervägande positiva. Lärare har 
tillsammans med rektor därför beslutat fortsätta med utvecklingssamtalskvällar för 
högstadiet denna termin. I stället för traditionella samtal kommer vi ha två kvällar då vi 
samlar alla elever och vårdnadshavare på högstadiet.  Årskurs 7 hade vanliga samtal under 
förra terminen men kommer denna termin vara en del av dessa kvällar.  

Några saker kommer vara annorlunda jämfört med höstens kväll. Eftersom årskurs 7 
kommer vara en del av samtalskvällarna kommer vi ha två olika kvällar, eftersom det är fler 
elever.  Varje elev och vårdnadshavare behöver naturligtvis enbart närvara på en kväll, om 
man inte önskar annat.  

Under denna kväll kommer först klassföreståndare att träffa sina elever och vårdnadshavare 
i sin mentorsgrupp. Sedan kommer alla lärare att finnas tillgängliga i olika salar där elev och 
vårdnadshavare kan ställa frågor kring ett specifikt ämne. På dörren till varje sal/lärare 
kommer det finnas en lapp där man kan skriva upp sig för ett samtal med ämneslärare. Det 
nya med vårterminens kvällar är att det kommer finnas ett tidsschema på varje lärares dörr 
för att minska eventuella väntetider. Eleverna kommer någon vecka innan respektive träff få 
ett papper med frågor. Det vore bra om elev och vårdnadshavare kan diskutera dessa frågor 
hemma innan samtalskvällen så man vet vilka lärare man vill träffa och vad man vill 
diskutera.  

Datum och tid för dessa kvällar: 

7A,7B och 8A – måndagen 5/2 17.00 

8B,9A och 9B – tisdagen 13/2 17.00 

17.00-cirka 17.30 Klassförståndare träffar sina elever/vårdnadshavare i sin mentorsgrupp  

17.45- cirka 19.30 Individuella besök hos enskilda ämneslärare 

Är det någon elev eller vårdnadshavare som har förhinder och önskar gå på den ”andra” 
kvällen, där inte klassen träffas så är det möjligt. Vi önskar dock att så många som möjligt 
kan komma på sin ”rätta” kväll.   

Anslag med information var mentorsgrupper och ämneslärare kommer finnas under kvällen 
kommer sitta uppe på olika ställen i skolan.  

 

Välkomna! 

Lärarna på Stenbockskolan 


