
 

Referat fra foreldremøte 
 

Linn Katrine ønsker velkommen og presenterer helsesykepleier Marit Helgesen, Fysioterapeut Hilde Kihle, 

Forebyggende Barnevern Ida Benedicte Myhre og inspektør og SFO leder Espen Næss Lund.  

Helsesykepleier informerer om skolehelsetjenesten som består av Helsesykepleier, fysioterapeut, 

ergoterapeut og psykisk helseteam. De tilbyr foreldreveiledning, undervisning, frisk ung og individuell 

oppfølging. Mer informasjon finnes på Færder kommune sine hjemmesider. 

Helsesykepleier minnet om viktigheten av sunn mat, søvn og fysisk aktivitet. Hun er til stede på skolen 

onsdager og torsdager.  

Fysioterapeuten snakket videre om barn og fysisk aktivitet. Begrens skjermtid og kjøp heller aktive gaver til 

barna (hoppetau, baller osv.)  

Ida Benedicte Myhre fra forebyggende barnevern snakket om sin rolle. Hun understreker at hun ikke har 

innsyn i saker fra barnevern. Veiledning fra Ida utløser ingen barnevernssak, hun er kun et 

veiledningsorgan.  

Inspektør og SFO leder Espen viser litt på IST. Det kom frem at det var noen som trøblet litt med IST 

direkte. Det viser seg at dette er på systemnivå og at det blir jobbet med.  

Dersom dere ikke får gitt beskjed om fravær eller endringen av dagen (særlig hvis de kommer på SFO når 

de i utgangspunktet har avtalt å ikke være der), ring SFO eller send melding til Linn Katrine.  

Gi beskjed i god til om tilstedeværelse i ferier, slik at SFO kan bemanne riktig. 

Espen informerer om fokus på fysisk aktivitet på skole og SFO.  

 

Kontaktlærer Linn Katrine Hegg Vike har dessverre veldig liten tid igjen ab møtet, så noe må utgå.  

Hjemmesiden blir vist og hvor og hvordan hente ut informasjon fra den. Ukebrev blir lagt ut før mandag 

hver uke.  

Informasjon om lekser som blir lagt i leksemappen, forsiden er et verktøy for skole-hjem samarbeid med 

tanke på lekser. Skriv litt om tidsbruk, motivasjon og vanskelighetsgrad. Dersom der er mer sensitiv 

informasjon kan det sendes per e-post eller sms til Linn Katrine. 

Det vil etter hvert bli nivåtilpassede lekser, men nå er det fokus på å bli kjent med elevene og nivået de er 

på.  

Det var en kort presentasjon av den nye læreplanen lk20, og språk lese- og skriveplanen for Færder 

kommune. Denne legger noen føringer for hvordan all opplæring skal foregå.  

 

Hva er Lesing? Lesing = Avkoding x forståelse (+ Motivasjon) Lesing er en svært sammensatt kompetanse 

som krever tid å lære seg. Vi er helt i bunnen av læretrappa og fokuserer på å lære oss bokstavlyder og 

trekker lyder sammen til ord.  

Vi bruker tid på å skrive oss til lesing.  

Det ble liten tid til matematikk.  

Annet var bursdager, hvordan gjøre dette nå? Forslag om å være ute kom opp.  


