
Referat foreldremøte 21/9-2020 

Referent: Karoline (mor til Millian) 

 

Pedagoger på trinnet: 

Tommy: gym, musikk 

Emil: digitaltime, kunst & håndverk 

Lene: matematikk, naturfag/samfunnsfag 

Line: norsk, engelsk, KRLE, digitaltime 

 

Assistenter:  

Magnus D.  

Lars W. 

Kontaktlærere:  

Line Høvik Zondag  

Lene Vestheim 

 

Skole/hjem-samarbeid: 

Skolen er veldig fornøyd med samarbeidet 

Ta kontakt ved behov, heller en gang for mye enn en gang for lite 

 

Klassemiljø: 

 

Jobber med klassemiljø hver dag, det gir gode resultater 

Foreldre – barn – lærere: vi er på samme lag 

Fremsnakke hverandre i alle ledd 

 

Rutiner: 

Vaske hender/ lesekvart/samling 

Noen av rutinene: 

Fortellerstol hver torsdag, der barna kan fortelle klassen noe om de vil 



Stjernepremie 

Brev fra elever til Skattekiste (brevene legges i skattkisten og leses høyt i samling) 

Samlinger 

Synger og danser sammen 

 

 

Herstad er en PALS skole: det roses mye og ofte 

SmART karakteregenskaper brukes aktivt  

 

 

Matpausen: 

Mandag er det «kafe» da skravler de sammen. 

Resten av uka ser de på læringsserier NRK for barn (f.eks. MKX, Planetpatruljen, Tellekorpset, Ugler i 

mosen) og leser bøker eller hører på lydbøker. Klasseråd.  

 

Informerer om overganger så det blir forutsigbart. 

Godt klassemiljø, alle må eie klassen, alle må fremsnakk hverandre 

 

Rutiner: 

Jobber videre med det de har jobbet med tidligere. 

 

Norsk:  

Mer konsentrasjon enn i fjor, flinke til å jobbe i timene. Det er mye de skal gjennom i norsk på 3. trinn.  

Mengdetrening på lesing er viktig. Det er lesing i alle fag, derfor er det viktig at det trenes på lesing. Les 

med barna, snakk sammen om det dere har lest. Begreper er viktig.  

 

Engelsk:  

Starter timen med smalltalk. Viktig å tørre å prate engelsk. 

Kor-lesing, hermer etter Line, alle leseleksene blir oversatt og gjennomgått. 

Hører leselekser på uteskole. 

 

Matte:  

Problemløsning og utforskning. Det er mye tekst i Multi, kan være lurt å tegne opp ulike løsninger. Det 

kan ofte være flere løsninger, undre seg sammen med eleven. Det er også mye lesing i matematikk, 

derfor er det viktig at det trenes på lesing.  

 



 

Klasseregler laget elevene sammen.  

Nye læreplaner: 

 Dybdelæring – gradvis utvikle kunnskap og forståelse. 

 Refleksjon over egen læring. 

 

Aktivitetsplikten paragraf 9A  

 

Vennegrupper: 

På grunn av situasjonen med korona, så må foreldre gå en ny runde om de ønsker vennegrupper. 

Dersom det skal være vennegrupper, må alle ønske det. 

Gi beskjed til skolen i løpet av 40 om du ønsker vennegruppe eller ikke. 

 

Gruppearbeid for foresatte: 

Barn på nett –  

 

Samtale rundt spill/sosiale medier for barna. 

 

FAU: 

 

Referat FAU ligger ute på skolens nettsider. 

  


