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goda råd till ettorna
För skolnybörjarna är det mycket nytt.  
Förväntningarna är höga och pirret i magen  
är tydligt. Edboskolans elever i årskurs två  
delar med sig av tips till alla som börjar ettan.

frågan vi ställde:

Vad vill du ge för tips till de som är på 

väg till skolan för första gången?

GABRIEL, EMIL, INGRID  
och SOFIA kommer ihåg att det  
kändes väldigt pirrigt i magen 
den första skoldagen. Det är 
högre krav, strängare regler 
och mindre lek konstaterar de. 
Deras tips är att hänga med på 
lektionerna och inte hålla på att 
förstöra för andra. 

HUGO tipsar 
att man ska lära 
känna nya i klas-
sen. Hans tips 
är att fråga vad 
andra heter och 
om de vill leka.

ANNA påminner 
om att du ska tro 
på dig själv och 
aldrig tänka att 
du inte kan eller 
att du är dålig.
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900 000
Ungefär så många barn  

går i grundskolan

föräldratips: 
Tips till dig som skolförälder från Ann 
Hultman Jakobsson, pedagogen som 
bloggar och twittrar som Fröken Ann.

>> Ha en öppen och rak dialog med 
lärare. 

>> Efter skoldagen, fråga dina barn 
vad de lärt sig, inte vad de gjort i dag. 

>> Läs, läs, läs med ditt/dina barn. 
Högläs för dem, lyssna på deras hög-
läsning och samtala om det ni läser. 

>> Samtala med ditt barn om saker 
som sker omkring er; hur kommer det 
sig att det blir små droppar på bladen? 
Varför blir löven gula? etc. Det bygger 
ett rikt ordförråd och en bred förstå-
else för omvärlden.

>> Visa att kunskap är coolt. Prata bra 
om skolan. (Om du vill prata illa om 
skolan och lärare, gör det i alla fall inte 
framför dina barn.)

>> Tänk på att ni bär på olika, men 
lika viktiga, perspektiv utifrån ditt 
barn. Bägge perspektiven behövs och 
barnet mår bäst om de båda kan mötas 
i mitten.

TUVA och BLENDA 
tipsar om att det är 
bra att ta det lugnt i 
matsalen.

ELLIOTT tipsar om att man ska lära 
sig veckodagarna. På så sätt vet man 
vilken dag som man ska ha med sig 
idrottskläder.

FILIPOS tycker att det är viktigt att 
vara snäll och hjälpsam. Om någon 
ramlar ska man hämta en vuxen och 
om någon kommer ny till klassen kan 
man visa den runt.

ALBIN tycker att man ska försöka att 
inte vara en svamp och suga åt sig av 
nåt som är dåligt. Va som smält smör 
i en stekpanna istället helt enkelt. Låt 
det rinna av!

ELMA tipsar om att man ska försöka 
själv och våga chansa om det är 
lång väntan på att få hjälp. I den här 
klassen sätter man upp en magnetisk 
namnskylt på tavlan när man vill ha 
hjälp. Smart att slippa räcka upp 
handen och att slippa det där om vem 
som är först!


