
Referat fra foreldremøte for 2.trinn 22.09.20 

 

- Caroline og Vebjørn ønsker velkommen. 

- Presentasjon av Vebjørn. 26 år, nyutdannet lærer, samboer og har et barn på 5 måneder. 

- Nytt stort og fint klasserom. Flere rutiner er like som i 1.trinn, blant annet samling om 

morgenen, stjerner i garderoben.  

- Ukeplan og «nytt fra 2.trinn» på skolens hjemmeside: www.herstadskole.no Det er viktig at 

alle leser informasjonen på ukeplan og andre ting som blir lagt ut på skolens hjemmeside. 

Her finner dere også oversikt over kontaktlærergrupper dette skoleåret dersom du er usikker 

på hvem som er kontaktlærer for ditt barn.  

- Kort informasjon om situasjonen rundt Covid-19. Skolen følger gult farenivå. Elevene har 

vært flinke til å tilpasse seg. Vi vasker hender og pulter ofte.  

- §9A – Nulltoleranse mot mobbing. Alle elever har rett til et godt og trygt skolemiljø som 

fremmer helse, trivsel og læring. Det er elevens egen opplevelse av hvordan de har det på 

skolen, som er avgjørende.  

- Fokus på klassemiljø. Klassen jobber mye med vennskap. Nå i oppstarten har vi brukt mye tid 

på lek, og vi opplever mye god lek i friminutt og på tur. Tema «Jeg passer inn». Bestevenner 

VS klassevenner: https://www.youtube.com/watch?v=cn0MDhbdrR8  

- Gruppeoppgave: Inkludering – Hva gjør dere/kan dere gjøre for å inkludere andre på fritiden?  

o Slå sammen bursdager. 

o Be andre med hjem. Ikke alltid de som barna ville valgt som førstevalg.  

o Vennegrupper – Klassen er jo en kohort, dette burde man få til Covid-19 vennlig. For 

eksempel møtes ute. Vi oppfordrer til at foresatte drøfter dette i for eksempel FB-

gruppa. 

o Samkjøring til felles arrangementer. 

o Bruke FB-gruppa mer aktivt – spørre om andre vil være med på tur, aktivitet, 

idrett/grupper. Si ifra dersom man for eksempel skal på tur og oppfordre andre til å 

bli med. 

o Oppfordres til at klassekontaktene eller andre tar initiativ til felles aktiviteter. 

- Gjennomgang av smART (styrkefokus, medvirkning, anerkjennelse, relasjoner og trening) og 

PALS (positiv atferd, støttende læringsmiljø og samhandling). 

- Det er ok å gå inn for å sjekke garderoben av og til. Husk å holde god avstand. Det er viktig at 

alle har klær til ulikt vær på plass i garderoben! Regntøy og støvler er viktig nå utover høsten.  

- Klassekontakter/FAU går gikk gjennom referat fra sist FAU møte: 

http://www.herstadskole.no/
https://www.youtube.com/watch?v=cn0MDhbdrR8


o Labakken åpner 6/10-21 

o Grøtfest skal gjennomføres  

o Felles høstdager for hele skolen er avlyst, høstdager blir gjennomført trinnvis  

o Håper at 17.mai feiringen kan gjennomføres 

o Venter med å vurdere grønn kiosk til jul 

o Hver klasse får 5000,- fra FAU. Klassen bestemmer selv hva pengene skal brukes til 

o Påminnelse om at Herstad skole har en regel på at man i bursdager gir maks 50,- i 

pengegave, og at annen gave skal koste maks 100,- 

o På kvisten kan man få klær gratis til barn fra 0-16 år (man kan også levere inn klær) 

o På bua kan man låne utstyr som ski, sykkel osv.  

o Det blir lagt ut link til Kvisten og Bua på FB-gruppa 

 
 
 
 


