
Referat fra digitalt foreldremøte for 7.trinn på Føynland skole 23.mars 2021 

Tema: overgang til Borgheim ungdomsskole 

 

Inspektør ved 7.trinn, Linn Abigel Øygard, ønsket velkommen. Kontaktlærerne på 7. redegjorde kort 

for “ståa”  på trinnet. Det er en flott og sammensveiset gjeng vi sender videre til Borgheim og andre 

skoler synes vi! 

Grunnet Corona er Føynland skole på rødt nivå til og med 17. April. For å kunne opprettholde godt 

smittevern fortsetter 7.trinn løsningen med kombinert hjemmeskole og fysisk oppmøte på skolen ut 

uke 15. Fysisk oppmøte i uke 14 for 7A onsdag 7.4 og for 7B 8.4. Vi kommer tilbake med plan for uke 

15. Vi benytter anledningen til å minne om at opplegg for dagen lastes opp i Teams ca. 8.30, og at 

elevene må lese dette før de møter klassen på Teams kl. 09.00. 

Angående avslutning for 7.klasse informerte kontaktlærerne om at vi på grunn av Corona dessverre 

ser for oss en begrenset, digital markering. Pr. i dag er trinnet delt i fire grupper, og øving på sang og 

dans på tvers av kohorter blir vanskelig. Vi vurderer situasjonen fortløpende, og vil informere dere så 

fort vi lander på en løsning. 

Det er viktig at når de av dere som har får tildelt plass på private ungdomsskoler gir skriftlig beskjed 

til Linn eller kontaktlærer. Så fort dette er gjort vil vi ferdigstille vårt forslag til 

gruppesammensetning og gi dette til Borgheim. 

Inspektør for 8.trinn, Grethe Kristin Halvorsen Ekeli og rådgiver Lene Røraas informerte om 

Borgheim ungdomsskole, herunder prinsippene bak inndeling i klasser og klassestørrelse. Høsten 

2021 vil Borgheim ha 6-7 parallelle klasser. Skolen er en dysleksivennlig skole som også har 

kompetanse på syn- og hørselsvansker. De ser for seg 6 klasser med 28 elever og 1 klasse med ca. 18 

elever til høsten. Det er to kontaktlærere i hver klasse.  Lene informerte om fremmedspråk og 

valgfag. Foresatte ble oppfordret til å gå inn på skolens hjemmeside, og gjøre seg ytterligere kjent 

med skolen. Foreldre vil få tilsendt PowerPoint presentasjonen som ble vist på møtet. Lene vil 

besøke 7.trinn etter påske, og informere elevene om fremmedspråk og valgfag. Valgfag velges for ett 

år om gangen. Fremmedspråk velges for 3 år. Dette valget er en prosess, så det kan være klokt å 

snakke med barnet allerede nå om hvilke valg som kan være naturlig å ta for den enkelte. 1. mai ble 

nevnt som en mulig frist for å velge fremmedspråk. Lærerne vil også sette dette på agendaen når 

den tid kommer.  

Dersom foresatte har spørsmål til Borgheim ble de oppfordret til å sende mail direkte til Grethe eller 

Lene, eventuelt send til kontaktlærer som videresender. Borgheim satser alt på å få til en besøksdag 

for barna i juni, samt et foreldremøte på kvelden. 

 

Referent, Unn Anita Bolsø 


