
Referat Foreldremøte Labakken skole 2. trinn 

Dato: 22.09-2022 

Agenda 
 

1. Velkommen og informasjon om PALS og opplæringsloven §9A ved 
inspektør Unni Skogbakke 

2. Oppstart på 2.trinn og praktisk informasjon ved lærerne 
3. FAU og trinnkontakter  
4. Eventuelt 

• arbeidsgrupper 
• Uteområde 
• Utviklingssamtale 

 

Dato: 22.09-2022 

1. Gjennomgang av opplæringsloven §9A ved inspektør Unni 

Skogbakke 

Ref: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1998-07-17-

61/KAPITTEL_11  

Hovedpunkter: 

- Elever har rett til et godt og trygt skolemiljø 

- Gjelder også på fritiden/hjemme 

- Mye skjer på digitale arenaer (Sosiale medier, spill) 

- Skoleveien der skolens ansatte ikke kan følge med.  

- Foreldre har et ansvar og skal følge med. 

Gjennomgang av PALS (Positiv adferd, støttende 

læringsmiljø og samhandling) 

- Foreldre må bidra hjemme. Øve på pals tema fra 

ukeplan 

- Basert på ros og anerkjennelse (skal «ikke si ikke) 

2. Oppstart 2. trinn og praktisk informasjon 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1998-07-17-61/KAPITTEL_11
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1998-07-17-61/KAPITTEL_11
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- Elevene på 2. trinn og informasjon om 

arbeidsgrupper  

- Informert om det å starte på ny skole. 

▪ Fasiliteter 

▪ Nye arbeidsgrupper 

▪ Rutiner å sette seg inn i på trinnet 

▪ Hva øver barna på 

▪ Nytt digialt utstyr – blant annet IPad 

- Organisering og timeplan 

▪ Endrede tidspunkt (08.30 – 13.10/(14.10 

mandag) 

▪ Uteskole Torsdag 

▪ Lekser leveres torsdag 

▪ Trinnsamling tirsdag og fredag 

▪ Ønske om å holde gruppene stabile gjennom 

skoleåret 

▪ Lærere tar kontakt ved endring i gruppene 

- Informasjon om skoledagen på 2. trinn 

▪ Informasjon ble gitt om både undervisning og 

friminutt 

- Forventninger til foreldre 

▪ Ukeplan blir lest og man holder seg oppdatert 

på informasjon fra skolen (IST, hjemmeside og 

SMS) 

▪ Ta kontakt dersom det har hendt noe på skolen 

som skolens ansatte ikke vet om 

▪ Samtale om Ukas PALS hjemme 

▪ At man snakker positivt om skolen, lærere, 

barn og foresatte 
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▪ At barna har spist frokost 

▪ Klær og sko skal være merket med navn 

▪ Innesko og sko med hvit såle til gymsalen (kan 

være samme skopar) 

▪ Husk post-mappe i sekken 

▪ Leksene leveres i tide (torsdag), Gi beskjed hvis 

ikke 

▪ Barna skal være forberedt til uteskole med 

klær etter vær og refleksvest på. 

- Lekser 

▪ Finn et tidspunkt når barna arbeider best 

▪ Framsnakk skolearbeidet 

▪ Kommenter i leselogg 

▪ Norsk 2 skal ligge i sekken (unntatt uteskole 

torsdag) 

▪ Lekser leveres på torsdag 

▪ Gi beskjed om det skulle være noe med 

leksene 

▪ Bruk kommentarfelt i lese-logg 

- Informasjon om IST Home 

▪ Kommunikasjonsverktøy mellom skolen og 

foreldre 

▪ Fravær registreres i IST før 08.15 

▪ Ukeplan legges ut fredag. 

▪ Send skole-SMS ved beskjeder i løpet av 

skoledagen 

▪ Permisjon: Kontaktlærer kan innvilge én dags 

permisjon – send e-post i god tid 

Permisjon utover dette søkes via skolens 

hjemmeside – min. 3 uker i forveien 
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- Bursdagsfeiring 

▪ Gammel ordning fungerte ikke godt 

▪ Ny ordning som anbefales: Invitere 

arbeidsgruppe. Gutter/jenter separat eller  

felles. Inviteres barn utover dette er det 

foreldres ansvar å passe på at ingen i 

vennegjeng blir ekskludert. 

- Vennegrupper: 

▪ Få treff på 1. trinn, vi må bli bedre i 2. trinn 

▪ Lærere setter opp nye grupper før høstferie, 

samt forslag til aktiviteter 

▪ Vær tro mot treffene og bytt hvis det ikke 

passer.  

▪ Oppfordring om foreldre-kaffe/sosialt ved 

henting 

3. FAU og trinnkontakter 

- Trinkontakter: 

▪ Bruk Facebook-gruppe: Labakken Skole 2015-

kullet 

▪ Sosialt/Grillaften Onsdag 28. september 

▪ Pappakveld for 2. trinn i høst 

▪ Vinteraktivitet med barna 

▪ Mammakveld 

▪ Forslag fra salen: Halloweenfeiring. 

- FAU 

▪ Dugnad – Bra oppmøte 

▪ Skolens område ble diskutert på FAU møte 

21.09 

▪ Vil komme informasjon om kortsiktige og 

langsiktige planer for uteområde 
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▪ Engasjement fra foreldrene rundt 

lekeapparater og fremdrift.  

▪ Tidkrevende grunnet økonomiske forhold, 

regelverk, involvering av flere parter (Foreldre, 

elevråd, kommune og skolens ledelse) 

▪ Innspill på at foreldre ønsker å bidra innenfor 

de rammene som er akseptable (dugnad etc.) 

▪ Ønske om snarlig svar og redegjørelse fra 

rektor på fremdriftsplan og innsikt i prosess og 

planlegging. 

▪ Søknader til stiftelser o.l. Undersøkes 

- Personvern: Ikke send personopplysninger om barna 

på e-mail: Lærere kan ikke svare på disse 

henvendelsene. Ta opp saker pr. Telefon, eller be om 

møte 

- Utviklingssamtaler gjennomføres uke 44-45 

 

 

 

 


