Referat fra foreldremøtet 16.03.21
§9a – Opplæringsloven v/Unni
•
•
•
•
•
•
•
•

Alle har rett til et godt og trygt skolemiljø
Nulltoleranse mot mobbing
Tilsynsplan
Skolen skal gripe inn
Rektor skal være informert
Undersøke/ dokumentasjonsplikt
Lage aktivitetsplan
Saker skolen ikke klarer å løse, skal meldes til fylkesmannen. Vedtak fattes.

Pals v/Unni og kontaktlærere
•
•
•
•

Godt og inkluderende læringsmiljø
Positiv atferd, støttende læringsmiljø og samhandling
Gode relasjoner mellom elevene, og mellom elever og de ansatte
Timeplanfestet en time i uka til å øve på forventningene - rollespill

Les ukeplanen for eller sammen med barna! Oppfordrer foresatte til å lese ukeplanen for barnet eller
sammen med barnet. Snakk med barna om forventninger hjemme (PALS). Barna bør bli vant til å lese
og få et forhold til ukeplanen tidlig.

Klassemiljø:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Klassemiljø er ikke noe vi jobber med kun i en periode. Skolen jobber med dette hele tiden
På skolen er vi klassevenner, vi er snille og greie mot hverandre selv om vi kanskje ikke er
bestevenner når vi er hjemme
Alle er forskjellige!
Mangfold
Vennskap knyttes på tvers av ulikheter
Hjelp til å mestre uenighet, etablere kjennskap og løse konflikter. Konfliktløsning: Hvordan
gjør vi det? Hvordan ønsker vi at barna skal løse konflikter? Oppfordrer foresatte til å snakke
med barna om dette
Fokus på det positive
Viktig at foresatte fremsnakker skolen og læring
Skolen og foresatte må ha de samme forventingene til barna. Når foresatte og skole
formidler de samme forventningene til atferd og til skolen, stimulerer det elevenes læring og
trivsel
Voksne er trygge hjelpere, og voksne skaper vennskap
Du skal være mot andre, slik du vil andre skal være mot deg
Viktig å ta barna på alvor, undersøke hvorfor de føler som de gjør
Ta deg tid til å snakke med barnet, det er ikke alltid de sier ting rett ut, noen ganger må man
lese barna. Legg merke til endring i atferd, helse osv
Fint dersom foresatte kan ha lav terskel for å ta kontakt med hverandre hvis det oppstår
uenigheter mellom barna. Ha en hyggelig tone og ta opp problemet på en grei måte
Fint å speile situasjoner «syns du det er ok dersom dette skjer med deg?»

Dere foresatte fikk i oppgave å svare på 5 spørsmål. Vi fikk mange gode innspill på hvordan dere som
foresatte og vi som skole kunne løse disse problemstillingene. Spørsmålene med svarene deres
legges ut i eget dokument under «Nytt fra 2trinn».

