Backebo Meetup 2020
- Program Här har vi listat årets workshops och seminarier i
bokstavsordning. Så ta en stund och läs igenom hela
programmet så att du kan hitta just dina favoriter J
Själva anmälan gör du senast den 14 februari via denna
länk: Anmälan

ABC – det viktiga föräldraskapet
Målgrupp: Förskola - åk 6
Ledare: Tina Lundin, samordnare föräldrastöd Nacka kommun

Alla som är föräldrar vet att bra relationer med våra
barn är viktiga. Däremot är det inte alltid så självklart
hur man åstadkommer det. De flesta av oss föräldrar
kan känna igen oss i vardagssituationer där
relationerna sätts på prov. Hur skapar vi harmoni kring
matbordet? Hur kan vi förebygga konflikter? Det är
vad ABCs gruppträffar handlar om.
Under kvällen får du ett litet smakprov på de
populära ABC-träffarna som Nacka kommun erbjuder
för alla föräldrar.

Att skriva sig till läsning – hur funkar det?
Målgrupp: Fkl - åk 3
Ledare: Sofia Grip & Eva Svensson

Det finns många sätt att jobba med läs- och
skrivinlärning och Backebo jobbar bland annat med
ASL – Att skriva sig till läsning.
Vi vill här ge er en inblick i hur barnens läs- och
skrivinlärning kan se ut och vilka tydliga fördelar vi ser
i arbetet med ASL. Vad innebär det att fokusera på
flytet före formen och reflektera och jobba med
språkutveckling i lärpar? Vilken funktion har Ipaden
som skrivverktyg? Utmaningar med ASL – vilka är de?

Betyg och bedömning
Målgrupp: åk 4-6
Ledare: Agneta Franzén & Linda Ruthström

En del i att vara elev är att bli bedömd utifrån
läroplanens kunskapskrav. Men hur vet man vad man ska
kunna? Vad är skillnaden mellan de olika betygsnivåerna
egentligen? Och det där med omdömen, är det någon
hjälp för lärandet verkligen?
I denna workshop får du svar på frågorna när, hur och
varför skolan sysslar med bedömning och betyg.

Bygg ett tema!
Målgrupp: Fkl - åk 6
Ledare: Malin Hellström, Angela Djurfelter
& Monica Karlsson

Ofta hamnar fokus på det skapande och kreativa i våra
teman. Men stommen i det hela är ju faktiskt
läroplanen. Det vill vi ge lite extra utrymme i denna
workshop.
Här får du prova att bygga ett eget tema med centralt
innehåll, kunskapskrav och allt. Du får också fundera
på hur du kan använda Backebos olika kreativa
pusselbitar såsom inspiration och brainstorm för att
hjälpa lärandet på traven.

Digitalisering = skärmtid?
Målgrupp: Förskola
Ledare: Jessica Ryglert och Majken Fogelström

I läroplanen styr tydligt att utskrivet att vi ska jobba
med digital kompetens i förskolan. Men vad betyder
det egentligen? Och är det samma sak som att barnen
ska sitta framför en skärm redan från 1 års ålder?
Vi reder ut begreppen och vill också få chans att höra
era tankar kring digitalisering, eftersom det ju inte är
något som bara händer i förskolan utan lika mycket i
hemmet.

Friska barn
Målgrupp: Förskola - åk 6
Ledare: Jonas Grandin & Jimmy Christensen

Bra kost, fysisk aktivitet och utevistelse är de
viktigaste faktorerna enligt forskningen för att vi
människor ska vara friska.
Det har också visat sig att det är av största vikt att
dessa vanor grundläggs redan från mycket tidig ålder.
Vad gör vi för att uppnå detta på Backebo förskola och
grundskola? Vad kan man applicera på hemmiljön?

Föräldraföreningen på Backebo
Målgrupp: Förskola - åk 6
Ledare: Föräldraföreningens styrelse

Backebo Föräldraförening har äntligen tagit form och
nu tar vi tillfället i akt att träffa alla föräldrar och ge er
en möjlighet att lära känna vår tänkta verksamhet. Vi
kommer att berätta om utförda aktiviteter samt det
som står på agendan framöver.
Självklart kommer det både finnas chans att bli
medlem på plats och att ställa frågor som kommer
upp.

Hållbart resande – en gemensam utmaning
Målgrupp: Förskola - åk 6
Ledare: Marianne Areskog, projektledare Nacka kommun

Kommunen arbetar för att inspirera till och möjliggöra
ett hållbart resande på hemmaplan. En del i detta är
trafiksituationen runt förskolor och skolor.
Här får du chans att veta mer om kommunens planer
och även få tips på hur du kan bidra till ett mer
hållbart resande för dig och dina barn.

Läxor – hur skulle du göra om du var lärare?
Målgrupp: Fkl - åk 6
Ledare: Jessica Grandin & Lotta Solem

Läxor eller inte? Forskningen kan inte ge hela svaret. Inte
Skolverket eller skollagen heller. Nej, läxan är upp till varje
skola och lärare att bestämma över. Hur skulle du resonera
och prioritera om du var lärare? Vi reflekterar tillsammans
över frågor som:
• Tid och organisation
• Individualisering
• Extra anpassningar
• Vad händer om eleven INTE gjort läxan
• Kan en kräva att läxan ska vara gjord till satt datum?

Rastleken – ett glädjefyllt sammanhang
Målgrupp: Fkl - åk 6
Ledare: Håkan Richter & Magda Thelaus

Rasten ska vara en mötesplats för alla, fylld av
gemenskap under trygg vuxenledning.
Den är en del av skoldagen och ska stå för både
återhämtning och lärande.
Hos oss har leken en självklar roll i detta. Hur
organiserar vi det så att målet ovan uppnås?
Hur tänker vi kring val av aktivitet, gruppen och det
sociala samspelet?

Relationsskapande pedagogik
Målgrupp: Förskola - åk 6
Ledare: Lisa Zetterberg & Susanne Challis

Goda relationer är en grundläggande förutsättning för
att skapa en optimal miljö för lärande och utveckling.
Hur gör man det? Hur kan du som förälder bidra?
Med utgångspunkt i bland annat forskaren Peter
Aspelins teorier om relationsskapande pedagogogik
närmar vi oss den viktiga treenigheten med
förtroende, tillit och trygghet.

Språkundervisning i förskolan
Målgrupp: Förskola
Ledare: Jessica Ryglert & Lena Collin

I förskolan läggs den viktiga grunden för barnets
fortsatta språkliga utveckling och läs- och
skrivinlärning. Det är inget hokus pokus men kräver
struktur och medveten pedagogik. Samtidigt ska det
vara lustfyllt. Hur gör vi det på Backebo?
Välkomna med på en språkresa med diamanter,
trollringar, fantasi, gumman i munnen och den
ringlade rosen...

