
Inbjudan till elev-/föräldramöte för åk 6  
 
Välkomna till elev/föräldramöte på Sursik skola tisdagen den 31 maj kl. 18.30.  
Kaffeservering från kl. 18 i matsalen. 
 
För att kunna ordna det praktiska behöver vi veta hur många som kommer. Fyll därför 
vänligen i blanketten nere på sidan och skicka den till den egna skolan senast 23 maj. 
Skolorna informerar oss sedan om antalet från respektive skola.  
 
Program:  
 
1. 18.30: Samling i Anderssénsalen. Praktisk information om Sursik. 
 

2. 19.15: Parallellprogram  

- Eleverna på rundvandring i skolan tillsammans med väneleverna 

- Föräldrarna kvar i Anderssénsalen  
 
3. När rundvandringen är klar väntar eleverna tillsammans med väneleverna utanför 
Anderssénsalen.  
 
Sursik skolas vänelever för inkommande läsår med handledare, de kommande 
klassföreståndarna för åk 7, studiehandledare samt representanter för elevvården 
medverkar vid tillfället tillsammans med rektor. 
 
Tidigare år har vi presenterat de kommande klasserna vid detta tillfälle, men i samråd med 
representanter från elevvården samt lärarna i åk 1–6 har vi i år istället tagit beslutet att 
klasserna presenteras första skoldagen på hösten. 
 
Information om klassbildningen inför åk 7 hittas längre ner i detta meddelande. 
 
Mer info fås av undertecknad eller studiehandledarna på Sursik.  
 
Välkommen!  
 
Martin Ahlskog  
rektor för Sursik skola  
epost: martin.ahlskog@pedersore.fi  
tel: 06-7850255, 044-7557661  
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
 
Från familjen _____________________________________________________________  
 

deltar _____ personer (såväl elever som vårdnadshavare) i föräldramötet 



Info om klassbildningen för läsåret 2022-2023 vid Sursik skola. 

Vi på Sursik har under våren i samarbete med lärarna i åk 6 jobbat hårt med att plocka ihop 
klasser till sjuan och detta arbete fortskrider ännu. I denna process finns flera faktorer som vi 
ska beakta. Här kommer en lista på sådant som inverkar: 

1. Antalet klasser och gruppstorlek 
o I år 10 klasser 
o Fyra klasser med max 16 elever för att underlätta arbetarskyddskraven i 

exempelvis huslig ekonomi, slöjd, fysik samt kemi. 
2. Elever med specialbehov 

o 1–2 klasser/åk 
3. Särskilt stöd 

o 3–4 klasser/åk 
4. Mofi-finska 

o 4–5 klasser/åk 
5. Intensifierat stöd 

o Jämn spridning med beaktande av eventuella framtida behov av särskilt stöd 
6. Könsfördelning 
7. Rekommendationer från åk 1–6 
8. Strävan efter jämn fördelning av elever från kommunens lågstadier. 
9. Vitsordsmedeltal   

o Ganska jämna klasser 

Vissa av dessa faktorer är lagstadgade och styr oss i en viss riktning redan från början. Andra 
är budgetberoende och binder också upp oss till en del. Lärarna i åk 6 har också fyllt i en 
blankett per elev samt medverkat på ett gemensamt möte där de kunnat rekommendera 
vilka elever vi ska placera tillsammans och vilka elever vi ska försöka sära på. Dessutom har 
studiehandledarna, speciallärarna och kurator från Sursik varit på besök i de olika skolorna 
för att intervjua lärare och rektorer inför den kommande övergången.  

De nya klasserna presenteras första skoldagen och hela den dagen ägnas åt att lära känna 
sina klasskompisar. Runt höstlovet följs trivseln i klasserna upp och eventuella korrigeringar 
görs. 

Det är i samband med förändringar av olika slag alltid bra att komma ihåg vår tidigare 
president Mauno Koivistos kloka ord: ”Om vi inte med säkerhet vet hur det kommer att gå, 
kan vi anta att allt går bra.” 

Listan sammanställd av rektor och studiehandledarna 16.5.2022. 

 


