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Tips och idéer inför föräldramöten:
•

Ha en tydlig inbjudan som ibland kan innehålla en
viss information som kan vara bra att få skriftligt
innan mötet.

•

Var alltid väl förberedd och bestäm vem som gör
vad under mötet.

•

Ha helst inte samma tid för alla
avdelningar/klasser på enheterna då föräldrar ofta
har barn i flera grupper/klasser.

•

Ta emot och hälsa föräldrarna välkomna allt
eftersom de kommer.

•

Möblera gruppvis med 4-6 föräldrar runt varje
bord.

•

Bestäm hur föräldrarna ska sitta från början, t ex
att barnet/eleven ritat ett självporträtt på en plats
där de ska sitta. Då blir det blandade grupper och
ingen behöver känna sig utanför som inte känner
några andra i gruppen.

Skapa en atmosfär där alla röster kan höras t ex:
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Börja med att berätta lite kort om upplägget på mötet.
Tänk på att aktiva ledare ger passiv grupp, föräldrarna
behöver komma igång med att prata med varandra för
bli aktiva under mötet, så starta med att föräldrarna får
berätta för varandra i gruppen något neutralt som att
varför just de hur det kommer sig att de fått just sitt
namn. Eller använd något från det tema man ska ha på
mötet.
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Några exempel på tema, t ex nya läroplanen eller vad
kommunen satsar på.
Eller fråga barnen/eleverna om vad som gör att de trivs
i förskolan/skolan och vad som gör att de lär sig i
förskolan/skolan. Låt sedan föräldrarna diskutera vad
de tror gör att sina barn ska trivas i förskolan/skolan
varför det är viktigt att samarbeta med förskolan/skolan.
Eller ställ en fråga till barnen/eleverna: Hur ska en bra
förälder vara och till föräldrarna: vad menas med en bra
förälder. Diskutera svaren. M m.
Avslutningsvis: Genomgång av det som ev bestämts
under mötet. Ev info om nästa föräldramöte. Ha gärna
en kort utvärdering som ni kan använda vid planeringen
av nästa föräldramöte. Tänk på att hålla tiden, föräldrar
kan ha barnvakt eller annat som väntar!
Lycka till!

