
Referat fra foreldremøte på 5.trinn, 28/3-19 

 

Velkommen 

Flotte barn, kreative, hyggelige, nysgjerrige og hjelpsomme. Mye fin lek ute i friminuttene.  

Merker også at elevene begynner å bli eldre, og flere er opptatt av sosiale medier. Lærerne har fått høre at 

språkbruken ikke alltid er bra.  Ønsker å ha fokus på dette, å forebygge. Etter jul har lærerne av og til 

opplevd at elevene drar med seg uenigheter oppstått på sosiale medier inn i klasserommet. 

Tilbakemeldinger fra utviklingssamtalene tilsier at dette er litt bedre nå. Hyggelig språkbruk er viktig å ha 

fokus på, ikke bare på sosiale medier, men også når barn er sammen på skolen og på fritiden.  

 

 

Unni: Språkbruk og sosiale medier  

Det er foretatt spørreundersøkelse hos elevene i klassen ang. sosiale medier. De var linket opp i 7 

forskjellige medier, og noen med høyere aldersgrense enn alderen på barna. 7 elever var ikke på noen. Kan 

være et problem med at noen føler seg «utenfor». Viktig at foreldre følger med.  Snakker med barna om at 

vanlige regler må følges. Ikke mobbing, ikke baksnakking, ikke stygg språkbruk. 

Unni holdt innlegg: Mye positivt med sosiale medier ved riktig bruk. Framtiden er at vi blir mer involvert 

ved forskjellige måter å bruke det på. Ikke bare på fritid, men også skole og senere arbeid. Fortalte om 

mobbeombud med egen hjemmeside hvor det er fokusert på bruk, og nulltoleranse for mobbing. Viktig 

med omtanke for bruk av bilder. 

Vi hadde gruppeoppgaver og ble delt inn i 3 grupper. Dette var spørsmålene som ble drøftet: 

Hva gjør du/dere som foresatte hvis ditt barn kommer hjem og forteller at han/hun har fått en ubehagelig 

melding fra en navngitt medelev? 

Hva forventer du/dere at lærerne gjør hvis skolen får vite om en uheldig hendelse som har skjedd på en 

sosial plattform, og dette fører til at noen barn er lei seg/sinte, noe som forstyrrer undervisningen. 

Hvor ofte sjekker du hvilke apper barnet ditt har på telefonen? 

Diskusjonene gikk godt, med engasjement i alle grupper. Alle var enige om at når ting utarter seg og går 

over streken, bør vi snakke med andre foreldre og lærere om det. Ikke være redd og tilbakeholdne. Når det 

gjelder apper, er det forskjellige måter å arktivere apper på, men det er fult mulig med kodeaktivering. Da 

har en full kontroll. Også med avstenging av nett på kvelden, og at barna ikke får med seg mobil eller ipad i 

seng. Det ble også påpekt at vi foreldre bør også tenke oss om angående vårt eget bruk. Avhengighet kan 

ramme alle. 

 

«JEG PASSER INN» 

• Felles temaperiode for hele skolen. Oppstart uke 9 med samling i gymsalen, dans og åpning av 
elevrådet. Alle klasser lage noe som skal henge i gangene fra perioden.    
Sjakk turnering. 

• 3. og 5. trinn laget masker sammen. Hvem er jeg, hva er typisk meg. Alle er ulike, men alle passer inn. 

• Overordnede begrepene: Humanisme, Mangfold, Respekt. 

• 5. tr fokus på sosialt miljø. 

• Trivselsrom, samarbeid, drømmetreet/drømmeklassen.  



• Sosiale leker, langbord med pizza og bake rundstykker og boller. 

• Kreative, sosiale, språklige og praktiske ferdigheter. 

  
Sykling 

Neste uke (uke 14) starter klassen med sykkeltrening.  

Påbudt utstyr på sykkel er: 

• Brems på forhjul og bakhjul 
• Rød refleks bak, og hvit eller gul refleks på pedalene eller pedalarmene 
• Signalklokke 
• Hvitt eller gult lys foran og rødt lys bak når du sykler i mørket eller i vær som gir dårlig sikt 

Mer informasjon på hjemmesiden til Trygg trafikk. Elevene øver også til en teoriprøve, som de skal ha i uke 

14. Senere på våren blir det en praktisk sykkelprøve ute sammen med 6. og 7.trinn. 

 

Aktiviteter denne våren: 

Basketturnering i Hårkollhallen 10.april (klassen skal sykle) 

Påskelunsj torsdag 11.april 

DKS Brune scenekunst (på skolen) 

17.mai 

Skogdag i Teieskogen (en gang i uke 21)  

DKS: Media natura, Visuell scenekunst på Færder Nasjonalparksenter, Verdens Ende 

DKS: Media Natura, kunstnerbesøk på skolen 

Onsdag 5. juni: NIF-dag (idrettsdag)  

Torsdag 6. juni: Felles utstilling hele skolen, Gustav Vigeland 

 

Skooler:  
Ny plattform, hvor man må logge seg inn for å hente informasjon, ukeplan mm.  

Fremover vil det bli en overgangsperiode der ukeplanen legges ut både på hjemmesiden og på skooler.  

 

Klassekontakter/FAU: 

17. mai 
Undertegnede informerte om 17. mai. 6. trinn er ansvarlig, og med Rune Hauan som meget kompetent 

leder. Vi har hatt et møte, og arbeidslister kommer på plass etter hvert. Bytting av vakter, må gjøres 

internt. Komiteen vil ikke involvere seg i det. Viktig at folk stiller opp. Kake/vaffelrøre blir det informert om 

senere. Vi har fått Ingvild, Kirsten og Lars til å gå i 17 maitoget. Infoskriv med vaktlister og program for 

dagen blir sendt med barna i skolesekken, og jeg vil også sende elektronisk. 

Sommeravslutning denne våren skal være felles for hele skolen 6. juni. Det vil bli en utstilling i gymsalen 

der temaet er Gustav Vigeland. Det kom et ønske om at klassen kunne ha en egen sommeravslutning. Det 

ble ikke bestemt noe dato eller noe mer rundt dette.  

Ny klassekontakt blir valgt/presentert på første foreldremøte neste skoleår. Klassekontakten er klassens 

representant til FAU. Jeg vil benytte anledningen til å takke for meg. En stor takk til lærerne som jeg har 

hatt god dialog med, og til alle dere foreldre/foresatte 

 

Øyvind Fadum og lærerne på 5.trinn 


