
Hej alla igelkottsföräldrar och barn! 

Det är nu en tid sedan jag träffade er och här kommer en inbjudan till vårterminens samtal! Dessa 
ligger något tidigare än andra klasser på skolan eftersom utvecklingssamtalet i höstas ersattes av 
det tidigare välkomstsamtalet.  

Ni kommer innan samtalet att få hem ett omdöme i kuvert att kika på hemma i lugn och ro. Denna 
info är främst till för er föräldrar. 
Barnen går framåt och det är så roligt att följa dem på deras läranderesa!  

Här nedan följer er tid. Om tiden inte skulle passa önskar jag att ni byter med varandra i första 
hand och återkopplar till mig tack.  I andra hand kan man kontakta mig för en ny tid. 

Samtalet kommer att pågå i 30 min, uppdelat i två delar. 
De första 20 minuterna (ungefär) sitter vi ned i klassrummet och samtalar om hur ditt barn trivs 
samt bestämmer ett eller två enkla mål att arbeta mot. 
Vänligen skriv ut Utvecklingssamtalsblankett A från hemsidan, fyll i den hemma tillsammans med ert 
barn och ta med till samtalet.  
De resterande ca tio minuterna får ni med ert barn som visar er och berättar om sina arbetsböcker 
och annat som de har gjort i skolan.  

Ni som har fått tid kl 14 får gärna titta in tidigare om ni vill ha mer tid med ert barn då klassrummet 
står tomt då!  

Varmt välkomna och väl mött! 

Vecka 11  
Tis 13/3 14.00-14.30 David 
                14.30-15.00 Richard 

Ons 14/3 14.00-14.30 Filippa 
                    

Tors 15/3. 14.00-14.30 Filip 
                    14.30-15.00 Hampus 

Fre 16/3.    08.00-8.30 Tindra 



Vecka 12 
 Tis 20/3 14.00-14.30 Ida E 
                   14.30- 15.00 Isak 
                   15.15-15.45 Ruben 

Ons 21/3 14.00-14.30 Josefine 
                  14.30-15.00 Felix 

Tors 22/3. 14.00-14.30 Olivia 
                     14.30-15.00 Bertil 

Vecka 13 
Mån 26/3 
14.00-14.30 Signe 
14.30-15.00 Axel 
15.15-15.45 Milton 

Tis 27/3 
08.00-8.30 Julius 
14.00-14.30 Ida S 
14.30-15.00 Ivar 
15.15-15.45 Julie 

Vecka 15 
Tis 10/4 
14.00-14.30 Wilda 
14.30-15.00 Nellie 

Ons 11/4 
14.00-14.30 Oskar 

Med varma hälsningar  

Eleonor


