
Referat fra foreldremøte på 4. trinn, 28.09.2020 

Referent: Martine Gunnerød Aasgaard 

Voksne på trinnet 

- Anne Grete Jørnsen, kontaktlærer 

- Martine Gunnerød Aasgaard, kontaktlærer 

- Ole Flagstad, fagarbeider 

- Lars Wiik, fagarbeider 

- Vibeke Gundersen, leseveileder 

- Anne Kari Jansen, kunst- og håndverklærer 

Samarbeid, hjem og skole 

- Viktig at det snakkes om avtalene fra speedsamtalene både på skolen og hjemme. Flere er 

gode på å holde avtalene, mens noen trenger litt mer tid. Lærerne evaluerer sammen med 

elevene etter høstferien og ser om det er på tide med ny avtale, eller om den gamle bør 

gjelde litt til.  

Organisering og status på trinnet 

- Det er tre voksne på trinnet i stort sett alle timer. Klassen har to rom til disposisjon. Et 

hovedklasserom og et ekstra som brukes til å dele klassen i ulike typer grupper (i to, i 

stasjonsgrupper, to og to-grupper osv.) 

- Klassen er en gjeng som veldig gjerne vil lykkes, men flere har lagt seg til en del uvaner, blant 

annet vandring i klasserommet og negativ holdning til skolearbeid. Dette jobber vi masse 

med. 

Fagfornyelsen 

- Vi har startet opp med ny læreplan. Vi har de samme fagene, men de har fått nytt innhold. 

Det fokuseres på tre tverrfaglige temaer: Helse og livsmestring, bærekraftig utvikling og 

demokrati og medborgerskap. Disse skal inn i undervisningen på tvers av fag. 

Lesing på agendaen 

- Elevene har ikke mye lekser, men leseleksa er veldig viktig. Det er særlig viktig nå før 5. trinn 

at elevene leser masse. Ta gjerne barna med på biblioteket og lån spennende bøker. Les for 

barna, la barna lese for dere, les sammen.  

- Anne Grete gjennomgikk hvordan leseleksa skal gjennomføres.  

Utviklingssamtaler 

- Gjennomføres i uke 45 og 46, på skolen. Elevene skal være med, og de skal forberede en 

presentasjon på forhånd, som skal vises frem på utviklingssamtalen. Denne skal vi jobbe med 

på skolen. 

Svømming 

- Det er satt opp svømming på mandager fra uke 48. Det blir fra kl. 13 – 14, og derfor kommer 

det til å bli avspasering en time en annen dag. Videre beskjed om dette kommer.  

 



Rektor snakker om §9A i opplæringsloven 

- Alle elever har rett til å ha det bra på skolen. Når noen melder om at en elev ikke har det bra, 

har skolen en uke på seg til å sette inn tiltak. Dersom foresatte opplever at skolen ikke har 

gjort nok innen denne uken har gått, kan saken meldes til fylkesmannen. 

FAU og klasskontakt 

- Ingrid Marie Mikelsen er klassens representant i FAU 

- Karine Vedvik fortsetter som klassekontakt 

Eventuelt 

- Unni forteller om en spennende mulighet for klassen. Vi får besøk av to familiekoordinatorer 

som skal sette i gang et prosjekt for å hjelpe oss med miljøet i klassen. Mer og grundig 

informasjon om dette kommer. 

- Åpningsdato for Labakken skole er nå 6. oktober 

- FAU har penger til overs som fordeles på klassene. Hver klasse får 5000kr som skal brukes til 

noe felles for klassen.  

- Spørsmål om gymtøy og dusjing. Foreløpig har kommunen sagt at garderobene ikke kan 

brukes. Frem til det blir lov til å bruke disse, er det lurt at elevene har tøy som er lett å 

bevege seg i den dagen det er gym (onsdag). 

- Spørsmål om skrivelekse. Elevene får lesing i lekse med en liten skrivedel. Resten av 

skrivetreningen foregår på skolen.  


