
http://norrtalje.se/Utbildning-och-barnomsorg/

Plats
Båda föräldrakvällarna äger rum i föreläsningssalen Havet, 
på Norrtälje Kommunala Vuxenutbildning. Adress: Campus 
Roslagen, Astrid Lindgrens gata 2A, Norrtälje.

Anmälan och kostnad
Anmäl dig på vår webbplats: 
http://norrtalje.se/Utbildning-och-barnomsorg/
Kostnaden är 150 kronor/tillfälle. Du som är förälder eller vård-
nadshavare i någon av Norrtäljes kommunala skolor har

fritt inträde. Det gäller även dig som är lärare och anställd av 
Norrtälje kommun. 

Föräldrakvällarna är en del av Norrtälje kommuns Forsknings-
höst, som arrangeras i samarbete med Campus Roslagen. 
Om du har frågor, vänd dig till skolutvecklarna Charlotta 
Andersson, telefon 0176 284159, eller Jane Tuominen, 
telefon 0176 284157.

Onsdag

8
oktober

Kl. 18-20
Onsdag

17
november

Kl. 18-20

Onsdag 8 oktober klockan 18-20

Alla rätt på provet, men inte 
högsta betyg?
Charlotta Andersson och Jane Tuominen

Följ med på en guidad tur i skolans värld. Charlotta 
och Jane har lång erfarenhet som föräldrar, lärare 
och från utvecklingsarbete i skolan. De arbetar som 
skolutvecklare på Barn- och utbildningskontoret i 
Norrtälje. 
- Vad gäller i skolan idag?
- Vilka rättigheter och skyldigheter har du?
- A, B, C, D, E och F – hur funkar det nya betygs-
 systemet?
- Vad kan vi lära oss av forskningen om föräldrastöd?

Måndag 17 november klockan 18-20

Läxor på gott och ont
Ingrid Westlund

Ingrid har forskat om läxor och hörs ofta i den natio-
nella debatten. Hon är filosofie doktor i pedagogik, 
lektor och docent vid Linköpings universitet. 
- Finns det bra läxor?
- Hur kan jag hjälpa mitt barn med läxorna? 
- Vad kan vi lära oss av forskningen?

Skolan, så funkar den
Du förälder är ditt barns viktigaste resurs. Vill du få mer inblick i skolans värld? 
Välkommen till två kvällar där du får kunskap om hur skolan arbetar. 
Du får också inspiration till hur du kan stötta ditt barn och 
möjlighet att fråga och diskutera.     

Till föräldrar, vårdnads-

havare och andra som är 

engagerade i barns utbildning  

Anmälan och mer information

Du är 
varmt välkommen!


