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Agenda

• Velkommen

• Fysioterapeut Karianne Fossli og helsesykepleier Ina Røsnæs

• Status 1.trinn  

• Lese –og skriveopplæringen på 1.trinn

• Regning

• FAU – info og valg av én ny representant

• Trinnkontakter – info og valg av nye representanter

• Eventuelt



Status 1.trinn



Status 1.trinn

• Organisering av trinnet

• Sosialt

• PALS

• Fravær og permisjon

• Lekser

• 17.mai



Organisering av trinnet

• Forespeilet dynamiske grupper

• Statiske arbeidsgrupper med noen endringer

• Rullering av lærere

• Korona og kohorter

• Valgte å holde på gruppene – til det beste for elevene 



Organisering av trinnet

• Hvorfor har dette vært det beste for elevene?

• Faste rammer i skoledagen

• Forutsigbarhet

• Trygghet

• Innarbeidede rutiner og struktur

• Etablerte relasjoner 

• Lærerne rullerer mellom gruppene til faste dager

• Assistenter og fagarbeidere er faste i hvert arbeidsrom



Sosialt

• Mye god lek på trinnet, gode uteområder å leke på

• Nye venner, vennekretsen utvides

• Mange av elevene er gode til å spørre om hjelp fra en voksen når noe 
er vanskelig

• Øver på å spørre om å få være med i lek, be andre inn i lek

• Har blitt flinke til å vise omsorg

• Uteskole – super arena for lek og vennskap

• Vi voksne: Hjelper elever inn i lek, observerer lek og veileder, hjelper 
til med å løse konflikter



PALS – Positiv atferd, støttende 
læringsmiljø og samhandling
• Fast punkt på ukeplanen

• 1.time mandag – PALS

• Positivt fokus, roser mye, vennlige beskjeder

• Stadig repetisjoner og påminnelser



Fravær og permisjon

• Fraværsmelding som SkoleSMS helst innen kl. 08:00

• Husk å skrive tallet 1 først i meldingen

• Kontaktlærer kan innvilge én dag permisjon – send e-post i god tid

• Permisjon utover dette søkes om via skolens hjemmeside – tre uker i 
forveien



Lekser

• Veldig god oppfølging med leksearbeidet

• Kommentar i loggen gir god kommunikasjon mellom skole og hjem

• Husk å lese med barna hver dag

• Fremsnakk skolearbeidet

• Prøv dere frem på hvilke dager og tider som er best for leksearbeid



17.mai

• Øver allerede sanger, rop og marsjering

• Vær ute i god tid

• Gode sko

• Ikke ta ut barnet underveis i barnetoget

• Si ifra til en av lærerne når dere henter

• Tog fra Borgheim til Teie

• Arrangement på Labakken skole. Aktiviteter, leker, salg av kaker, 
pølser og brus.

• Vi trenger frivillige foreldre til barnetoget, ca 6 stk

• Gi beskjed så fort som mulig, dersom barnet ikke skal delta i toget.















Regning

Hva har vi jobbet med i år?

• Tallene 0-20

• Mengde knyttet til tall

• Telt på ulike måter

• Sortert etter form og mønster

• Introdusert addisjon og subtraksjon

• Partall og oddetall

• Ener- og tierplass



Hvordan har vi jobbet med 
dette?

• Konkreter

• Stasjoner

• FAL aktiviteter

• Lek

• Dagens tall og branntall

• Ipad



Hvorfor har vi 
jobbet med dette?

• Læreplanen påpeker 
viktigheten av lek og 
utforskning for de yngste

• Konkreter brukes for å 
gjøre regning mer 
forståelig

• Utvikle gode strategier



Hva kan dere 
gjøre hjemme?

• Spille brettspill

• Snakk om tall rundt dere

• God tid på leksene



FAU

• Informasjon

• Valg av én ny representant



Trinnkontakter

• Informasjon

• Valg av nye trinnkontakter



Eventuelt


