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8.11.2017

Tidsplan och anvisningar
18:00 – 18:10 ›› Rektorn öppnar evenemanget.
Rektorn kan öppna evenemanget på valfritt sätt.
Inledningsanförandet kan exempelvis tangera både information om skolans egna
ärenden och kvällens aktuella teman samt kvällens program. Rektorns egna tankar kring
kvällens teman passar också bra i inledningstalet.
18:10 – 18:20 ›› Video 1: Hurdan är den nya läroplanen?
Erfarenheter av implementeringen av den nya läroplanen under det första året samt
närmare information om de teman som väckt diskussion.
Videomaterialet skickas till skolorna när tidpunkten för föräldrakvällen närmar sig och
finns också senare på adressen http://maailmansuurinvanhempainilta.fi/se/
18:20 – 18:35 ›› Den egna skolans erfarenheter av implementeringen av den nya
läroplanen.
Skolan presenterar egna erfarenheter av implementeringen av den nya läroplanen under
det första året.
I presentationen kan man gärna lyfta fram konkreta exempel på vad som förändrats i
den egna skolan och vad det innebär i praktiken.
Presentationen kan också ge information om planerna inför våren 2018 och det
påföljande läsåret 2018–2019 när det gäller att införa och förankra läroplanen.
Skolans lärare kan också dela med sig av egna erfarenheter från det första året med den
nya läroplanen. Hur har läroplanen påverkat lärarens arbete, vad har varit utmanande
och vilka goda erfarenheter och tankar har förändringarna fört med sig i skolvardagen
och i elevernas skolgång ?
Anförandet kan hållas av rektorn eller av en eller flera lärare och det kan också innehålla
elevernas synpunkter på förändringen. Elevernas kan framföra sina tankar personligen
eller i form av arbeten som de gjort.

18:35 – 18:45 ›› Video 2: Hur ser implementeringen av den nya läroplanen ut i
praktiken?
Två lyckade och inspirerande exempel från skolans vardag från olika håll i Finland.
Videomaterialet skickas till skolorna när tidpunkten för föräldrakvällen närmar sig och
finns också senare på adressen http://maailmansuurinvanhempainilta.fi/se/
18:45 – 19:45 ››  Engagerande aktiviteter i smågrupper.
Engagerande aktiviteter kring kvällens tema och samarbetet mellan föräldrarna och
skolan utgående från diskussion. I denna del av programmet kan man utbyta tankar och
iakttagelser och samla idéer för hur samarbetet kan utvecklas.
De engagerande aktiviteterna sker i smågrupper. Ni kan själva välja platsen för
smågruppsarbetet. Vi rekommenderar att man sprider ut sig i olika klassrum så att det
finns flera smågrupper per klassrum, men denna programpunkt kan också ske
exempelvis i smågrupper i festsalen. Gruppaktiviteten kan ledas av till exempel rektorn,
en lärare, en klassförälder eller ordföranden för klasskommittén.
Färdigt material och närmare anvisningar för genomförandet av gruppaktiviteterna
skickas i en e-postbilaga som kan skrivas ut i pdf-format under filnamnet Världens
största föräldrakväll, 8.11.2017. Varje grupp behöver utskrivna versioner av pdf-diorna
4-8, papper och några pennor vid varje smågruppsbord.

