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REFERAT FRA FORELDREMØTET PÅ 6. TRINN 23. SEPTEMBER 2020 

 

Nye foreldrekontakter: Isabelle Røssnes, Irene Hatlestad Josefsen 

FAU-kontakt: Rita Johansen 

 

LEDELSEN INFORMERER 

Det lages en helhetlig plan for oppvekst i Færder kommune, hvor visjonen er «At alle barn i Færder kommune 

inkluderes, mestrer og lærer på gode, utviklingsstøttende opplæringsarenaer».  

I år blir det ingen Åpen dag på skolen. Vi vil likevel markere TV-aksjonen 2020, «Et hav av muligheter», på skolen. 

Færder kommune har utviklet en veileder «Om fravær og nærvær i skolen». Veilederen er en handlingsplan for 

høyt fravær. Det er også satt sammen et Fraværsteam som vi kan benyttes.  

Det jobbes også med en IKT-strategi for Færder-skolene. Planen, «Strategi for digital læring», behandles politisk 

høsten 2020.  

Diverse: Skooler er avsluttet for barneskolene. Bruk skole-SMS når dere skal sende beskjeder til lærere. Det 

anbefales at man abonnerer på informasjon fra skolen på hjemmesiden. Hjemmesiden er under utvikling utover 

høsten.  

Fagfornyelsen 

Fagfornyelsen er navnet på den siste læreplanen, som trådte i kraft 1. august 2020. Det betyr at skolene og 

undervisningen er i endring. Læreplanen består av overordna del og fagplaner, og delene henger tettere sammen 

enn tidligere. Fagplanene har nå langt færre kompetansemål, og de tverrfaglige temaene skal inn i større grad. 

Bærekraftig utvikling, Demokrati og medborgerskap og Folkehelse og livsmestring er de store tverrfaglige 

overskriftene.  

Andre viktige og styrende begreper er dybdelæring, elevmedvirkning og kompetanse (tenke – se sammenhenger – 

våge å gjøre). Elevene skal jobbe mer med både kunnskap og ferdigheter samtidig. Elevene må lære å være 

kritiske, kunne vurdere informasjon, og kunne reflektere.  

Dybdelæring er et sentralt begrep. Det skal læres gjennom opplevelse, og dybdelæring forutsetter 

meningsskaping. Det oppstår gjennom kroppslig læring, engasjement og tilknytning, og gjennom flerfaglig og 

undersøkende tilnærming.  

For å implementere og kvalitetssikre arbeidet med Fagfornyelsen, har skolen utviklet Lindhøymodellen. Det er en 

6-ukersplan, som vi periodeplanlegger skoleåret etter.  



 
   

2 
 

Læringsmiljøet på 6. trinn 

Rektor innleder: Trinnet har over noen år vært i krevende situasjoner i ulike sammenhenger, med for eksempel 

mange lærerbytter. Rektor har det øverste ansvaret på skolen for de endringer som er planlagte. Dette trinnet har 

hatt mange endringer, flere enn det skolen har planlagt for, og dette er noe rektor beklager. Stabilitet og relasjon 

er viktig, og det tar tid å bygge dette i en klasse. Nå må vi alle ha fokus fremover. Skolen ønsker å samarbeide med 

foresatte og med ulike tverrfaglige etater etter behov. Lærerne på trinnet skal følge elevene ut 7. trinn.  

Aktivitetsplikten: Skolen har plikt til å følge med, gripe inn, varsle rektor, undersøke og iverksette egnede tiltak. 

Dette er en individuell plikt for alle ansatte. Denne høsten varslet trinnet rektor om utfordringer på trinnet, og 

trinnet har samarbeidet med ledelsen om å planlegge tiltak for å bedre læringsmiljøet på trinnet.  

Lærerne forteller: Vi ser mange blide elever, som trives på skolen, og som er positive og engasjerte. Samtidig 

opplever vi mye uro, at vi må bruke lang tid på å komme i gang med undervisningen, det er mange kommentarer, 

mange bryr seg om hva de andre gjør og hvorfor. Det er utfordringer med disiplin, som for eksempel å drikke vann 

i timen, gjerne med øyekontakt med de voksne når de akkurat har fått beskjed om å legge vannflaska i sekken. Det 

er mange som har utfordringer med å følge beskjeder fra voksne. Det er mye banning, både blant jenter og gutter. 

Dette er en kultur vi ønsker å endre, og vi trenger et godt og tett samarbeid med foresatte, for å få dette til. Vi vil 

derfor legge stort fokus på positiv endring av læringsmiljøet framover.  

Målet er at elevene skal oppleve trygghet og et godt læringsmiljø. Vi ønsker å styrke trivsel og læring for alle. 

Det blir vist en film med Pål Roland Barn og unge med atferd om utfordrer. Hvordan skape et inkluderende 

klasserom?  (https://www.youtube.com/watch?v=2-MswMwUAFw  Modellen beskriver klasserommet fra de stille 

og usynlige til de med større disiplin- og atferdsproblemer, fra de som ikke hevder seg selv til de som hevder seg i 

stor grad. Det understrekes at vårt fokus må være på alle – både de stille og elevene som er urolige. Ved å få elever 

med disiplinproblemer over i den velfungerende gruppe (midten) vil vi ha store muligheter for å lykkes med et 

positivt læringsmiljø og også en styrket mulighet for å nå elever med atferdsutfordringer. 

Resultatene fra trinnets Trivselsundersøkelse 

Trivselsundersøkelsen ble gjennomført i uke 38. Resultatene er under oppfølging, alle vil bli snakket med. (Dette 

er en del av Aktivitetsplikten.) Målet er at alle samtalene blir gjennomført før/ rett etter høstferien.  

En kort oppsummering av noen av spørsmålene: 

• Hvor mange venner har du på trinnet? 49 oppgir 3 eller flere venner, 1 sier to venner.  

• Trives du med skolearbeidet? 32 trives godt, 10 trives veldig godt, 7 trives litt, 2 trives ikke 

• Jeg får hjelp av de voksne på skolen når jeg trenger det. 4 sier sjelden, 37 sier ofte, 10 sier alltid.  

• Jeg får nok arbeidsro i timene. 5 sier sjelden, 21 sier av og til, 23 sier ofte, 2 sier ja, alltid 

• Jeg tror de andre i klassen synes det er for mye bråk i timene. 2 er helt uenig, 4 litt uenig, 29 er litt enig, 16 er 

helt enig 

• Kan lærerne starte undervisningen med en gang uten å bruke mye tid på å få ro i gruppa? 15 sier sjelden, 28 

sier av og til, 8 sier ofte, 0 sier ja, alltid. 

• Jeg følger med når de voksne prater. 0 sier sjelden, 3 sier av og til, 25 sier ofte, 23 sier ja, alltid.  

• Forstyrrer du andre elever når de arbeider? 40 sier sjelden, 10 svarer av og til, 1 sier flere ganger i uka, 0 sier 

hver dag. 

https://www.youtube.com/watch?v=2-MswMwUAFw
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• Mobbing er vonde handlinger som utestenging, ryktespredning, erting eller dytting, slag og spark. Hvor ofte 

er du blitt mobbet, plaget eller ertet på skolen av noen på trinnet ditt dette skoleåret?     37 sier aldri, 14 sier 

av og til, 0 sier 2-3 ganger i måneden, 0 hver uke, 0 omtrent hver dag 

• Kommentar fra lærerne – det er få konflikter mellom elevene, få krangler. Mye godt vennskap.  

• Hvor ofte har du mobbet, plaget eller ertet noen på trinnet? 50 sier aldri, 1 sier av og til 

• Er det noen på trinnet du syns det er vanskelig å være sammen med? 29 sier ja, 22 sier nei.  

Foreløpig plan for et godt klassemiljø 

• Samarbeid på skolen, trinn og ledelse (+ ev andre tverrfaglige etater) 

• Voksenrollen og relasjonsarbeid 

• Elevrollen 

• Trinnregler og «hvordan vil vi ha det»? Vi presenterer resultatene fra Trivselsundersøkelsen og trinnreglene 

lages i samarbeid med elevene i uke 40 

• Positive tiltak på skolen og i fritiden (leker, uteskole, osv.) 

• 6-ukersplanen fra uke 42 – Folkehelse og livsmestring – med ukens tema knyttet til klassemiljøarbeid og 

sosiale ferdigheter (f.eks. toleranse, respekt, empati, osv.) 

• Melding hjem ved brudd på trinnets regler (settes i verk fra uke 42). Elevene blir informert i uke 40 

• Samtaler med foresatte og elev 

• Det er utarbeidet en tidsplan for arbeidet de neste ukene og videre framover 

Innspill og kommentarer 

• Få hjelp til å følge trinnreglene på en god måte. Lærerne må være tett på og minne dem på det som er viktig 

å huske på. De vil trenge mye veiledning fordi dette er en innarbeidet kultur 

• Rektor understreker at dette også er et arbeid med rollen den voksne skal ha i klasserommet 

• Foreldrene ønsker tilbakemeldinger fra lærerne – flere og oftere. Vi vil gjerne støtte og hjelpe til! 

• Det er viktig at vi sender meldinger hjem 

• Vi voksne må tenke over hvordan vi snakker til og med elevene. Alle elever er forskjellige og må møtes på 

ulike måter 

• Relasjonsarbeid er viktig framover – nå er det nye voksne igjen 

• Lærerne tenker dette er et lite virkemiddel mot å få et bedre klassemiljø, og at det selvsagt gis muligheter 

for forglemmelser 

 

Referent 
Vibeke Jacobsen 
23.09.2020 
 

Fyll ut og returner til skolen! 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………… 

Foresatte til: ……………………………………………………. 

❑ Jeg har lest referatet.  

Kommentarer og innspill (bruk gjerne baksiden av arket også): 
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