Du är viktig

Din och skolans betydelse
för en positiv skolgång

Elevhälsan |

På skolan kan det vara mentor, skolsköterska, kurator, rektor eller fritidsledare. Du
kan också kontakta familjeresursenheten
på omsorgs- och socialförvaltningen och på
vissa vårdcentraler kan barn, unga eller föräldrar få råd, information och samtalsstöd
av barnpsykolog. Du behöver ingen remiss
eller vara listad på vårdcentralen. Kontaktuppgifter finns sist i denna folder.

Den här foldern vänder sig till dig som
har barn som går i skolan. Vi vet att
många vill veta mer om hur man kan
hjälpa och stötta sitt barn på bästa sätt.
Din nyfikenhet och ditt engagemang
är framgångsfaktorer för en positiv
skolgång för ditt barn.
Om ett barn inte vill gå till skolan
eller har svårt med sitt skolarbete är
det vår uppgift som vuxna att ta reda
på anledningen. Orsakerna till frånvaro
kan variera. Vi har stora möjligheter att
skapa förutsättningarna för att barnen
ska klara av skolan.

Skolplikt och frånvaro

Att gå i skolan är en rättighet för alla barn
och ungdomar i åldern 7-16 år. Grundskolan
är obligatorisk enligt skollagen och alla
elever ska delta. Du som vårdnadshavare
ansvarar för att ditt barn kommer till
skolan. Vid frånvaro från skolan riskerar
eleven att missa den utbildning han eller
hon har rätt till, och löper stor risk att inte
klara skolans kunskapskrav. På Lidingö
finns det rutiner med en tydlig arbetsgång
för hantering av frånvaro. Kontakta skolan
för mer information.

Dialogen med skolan

Föräldramöten är till för att du ska få information om skolan, om undervisningen i
olika ämnen och vad som händer i klassen.
På föräldramötet får du träffa elevens mentor. Du får också träffa de andra barnens
föräldrar.
En gång per termin har du och ditt barn
utvecklingssamtal med mentor. Syftet är att
prata om barnets kunskaper i olika ämnen
och hur kunskaperna kan utvecklas. Barnet
brukar själv berätta om sina upplevelser av
skolarbetet.

Du är viktig

När föräldrarna tycker att skolan är viktig
gör barnen det också, och även om du själv
har negativa erfarenheter från din skoltid
kan du ändå vara ett stöd för ditt barn.
När du frågar ditt barn om hur
skoldagen har varit och bemöter barnets
berättelse positivt och med intresse, visar
du att skolan är viktig. Du kan till exempel
be barnet att berätta om en lektion. Ställ
då öppna frågor som måste besvaras med
mer än bara ett ja eller nej.
Ibland behöver du få kontakt med
någon som du kan prata med om ditt barn.

Du som förälder är också välkommen
till skolan för att delta under skoldagen.
Berätta i förväg när du planerar att göra
ditt besök. Om ditt barn har särskilda behov
eller svårigheter som försvårar skolarbetet
är det särskilt viktigt med en bra dialog
med skolan.

Anpassningar och
särskilt stöd

Ibland behöver barn extra hjälp för att
klara av skolarbetet. Då kan skolan anpassa
undervisningen efter barnets behov. Om
ditt barn behöver mer stöd än vad skolan
kan erbjuda inom ramen för den ordinarie
undervisningen kan skolan utreda vilket
stöd ditt barn behöver. Visar utredningen
att ditt barn behöver extra stöd ska han
eller hon få det, vilket dokumenteras i ett
åtgärdsprogram. Det är rektor som beslutar
vilket stöd eleven ska få.
Om du som förälder vill veta mer om
hur du kan stötta ditt barn med till exempel
läxläsning, rutiner hemma och hur du kan
samarbeta med skolan, gå in på Lidingö
stads webbplats och läs föräldrafoldern
”Du är viktig” i sin helhet. Du finner den
på: www.lidingo.se/dittbarn
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Kontakt

Lidingö stad Stockholmsvägen 50, 181 82 Lidingö
Torsviks vårdcentral Herserudsvägen 5, 181 34 Lidingö
Familjeresursenheten Stjärnvägen 2, 181 82 Lidingö
Familjeenheten Stockholmsvägen 50, 181 82 Lidingö
Ungdomsmottagningen Sturevägen 29, 181 32 Lidingö

Telefon 08-731 30 00
Telefon 08-587 559 00
Telefon 08-731 65 00
Telefon 08-731 30 00
Telefon 08-731 46 90

