Referat fra foreldremøte i 7. trinn
Oserød skole - 14. september – kl. 19.00-20.30
Presentasjon av lærere på teamet:
▪
▪
▪

Kristin Øilo – teamkooordinator og har begge klassene i engelsk.
Kjersti Ø. Kamfjord – kontaktlærer 7A
Elin Mathisen – kontaktlærer 7B (har også A-gruppen i matematikk og er regneveileder på
skolen)

Siri gjennomgikk
▪
▪

Skolens mandat – se egne foiler
Fagfornyelsen – se foiler

Samarbeid skole/hjem
▪
▪

▪
▪
▪
▪

Hjemmets holdning til skole er avgjørende, at foreldre fremsnakker skolen og støtter opp om
skolen bidrar til at det samme skjer hos elevene.
Eleven og hjemmet har medansvar for å skape et godt miljø i klassen, og et godt klassemiljø
er av betydning for elevenes læringsmiljø.
Elevene i 7. trinn har mange gode egenskaper en og en, men lærerne ser at de ikke spiller
hverandre gode.
Det har blitt en ukultur i klassen, søm gjør læringsmiljøet utrygt – det er blant annet «lov å le
av andre»
I klassen jobbes det med å skape gode holdninger til hverandre hver dag, og man ser små
skritt, men lærerne trenger foreldrene med på laget.
Hva kan foreldre gjøre:
- Spørre barna
- Hvordan er du som elev?
- Skyver du pulten bort fra medelever du ikke vil på gruppe med?
- Ler du av andre, kommenterer du?
- Hva kan du bidra med inn i klassemiljøet?
-

PC
▪

▪
▪

PC’n er arbeidsboka til elevene – foreldre må følge med på den. Be elevene logge seg inn og
vise deg. Husk at PCen er skolens eiendom og ikke noe elevene skal eller bør ha
«hemmeligheter» på.
I OneNote ligger oppgavene ute og elevene jobber direkte i OneNote. Lærernes
tilbakemeldinger kommer på samme side som elevene har gjort oppgaven.
Dette året skal elevene bl.a. lære Powerpoint, Word, Excel, Creaza

Matematikk
▪
▪

Multismart øving er bra til repetisjon og mengdetrening. Her kan Elin se hvor den enkelte
elev er faglig og følge opp. Elevene bør ha kladdeark ved siden av nå de jobber.
Mattedrill -> de fire regneartene. Ren repetisjon, og feil må rettes. Må underskrives av
foreldre. Elevene kan velge mellom 2 ulike nivå, og de oppfordres til «å strekke seg litt»

▪ Gangetabell er ferskvare – må holdes varmt!
▪
Engelsk
▪

▪
▪

Elevene skal lese leksen høyt hjemme for en voksen. De vil også øve på å lese høyt for
hverandre på skolen. Ingen elever blir bedt om å lese høyt for hele klassen hvis de ikke vil
selv.
Elevene har fått tilgang på lydbokbibilioteket OxfordOwl – og dette oppfordres de til å bruke
– man blir god i engelsk av å lytte og lese.
Lesing er feskvare – må holdes varmt!

Norsk
▪

Elevene bruker læreverket Salto, men også i norsk kommer oppgaver i OneNote.

Husk
▪
▪

▪
▪

Bokbind med navn på alle bøker!
Mobiler skal være avslått og i sekken på skolen – ikke ring eleven i skoletiden. Forslag fra
foresatte at mobilene skal samles inn. Dette skal skolen se på – usikkert om det kan gjøres nå
pga. smittevernhensyn.
Når det ringer inn skal alle komme til timen med en gang, mange er veldig trege!
Elevstyrt foreldresamtale fra og med uke 44 – dette vil det komme mer informasjon om.

Fravær
▪
▪

Skolen regner med at det blir en del fravær utover høsten og vinteren. Det vil derfor etter
hvert utarbeides egne «karantenepakker» til elever som ikke kan være på skolen.
Eleven oppfordres til å gjøre multismart øving, lesing og dagens lekser dersom de ikke kan
komme på skolen.

Valg av foreldrerepresentanter
▪
▪

▪

▪

FAU
- Marit S. Medby (Peders mamma)
Klassekontakter – 7A
- Marthe Monge (Kajas mamma)
- Helle Fløisand (Oscars mamma)
Klassekontakter – 7B
- Jannicke B. Wilhelmsen (Stellas mamma)
- Stine Undem (Nathaniels mamma)
7.trinns avslutning
- Henrik Evensen (Simens pappa)
- Christopher V. Krogh (Augusts pappa)
- Ellen Wilhelmsen (Line og Mats mamma)
- Thale M Kvernes (Ingerids mamma)

Referent: Lise A. Bjørge

