
Referat fra 2.trinns foreldremøte 21.10.2020 på Oserød skole 

 

1) §9a ved inspektør TOA 

❖ Alle elever har rett til å ha et trygt og godt skolemiljø som fremmer 

helse, trivsel og læring. 

❖ Alle på skolen skal følge med på om elevene har et trygt og godt 

skolemiljø, og gripe inn mot krenking som mobbing, vold, diskriminering 

og trakassering dersom det er mulig. 

❖ Alle skal varsle rektor dersom de får mistanke om eller kjennskap til at 

en elev ikke har det trygt og godt skolemiljø. 

❖ Skolen skal lage en skriftlig plan, aktivitetsplan når det skal gjøres tiltak 

i en sak. Den skal inneholde en situasjonsbeskrivelse. Hvilke tiltak 

skolen har planlagt. Når tiltakene skal gjennomføres. Hvem som er 

ansvarlig for gjennomføringen av tiltakene. Når tiltakene skal evalueres. 

❖ På trinnet jobbes det hver dag, hver time, ute som inne med det sosiale 

miljøet. Trinnet har egne trinnregler. Elevene lærer å jobbe i ulike 

gruppesammensetninger, store og små grupper. 

 

2) Språk, lesing og skriving v/ SAT 

❖ Barnets ordforråd er avgjørende for leseforståelsen, og hvor god barnet 

blir til å lese. Samtidig er det en viktig faktor for barnets interesse for å 

lese og bli lest for. 

❖ Matteus-effekten: Den som kan mange ord, lærer fort flere ord. Den 

som kan få ord, vil bruke lengre tid på å lære flere ord. 
❖ SKRIVING: Meningsfull skriving – ekte mottaker.                            

Skrive bokstaver – både små og store.              Vær oppmerksom på 

skriveretning og speilvending. 
❖ BLYANTGREP – hjelp barnet til å holde blyanten riktig! 
❖ Lesing= avkoding x forståelse (x motivasjon)                              

Avkoding er å lære bokstav -/ lyd-kombinasjon. Først lærer barnet å 

lydere   S-O-L. Etter hvert lærer det seg ordbildet  SOL. 

           Lær barna til å bli nøyaktige lesere. 

❖ Ulike former for lesing:                                                                 

Repetert lesing – leseopplæring/helordslesing.                            

Veiledet lesing – leseforståelse.                                                         

Lese for å lære – fakta/lesestrategier/læringsstrategier.                   Lese 

for å underholdes – lystlesing 
❖ Hvordan skape leseglede?                                                          

Leseflyt. Lese bøker på riktig nivå. Lydbøker. Motivasjon. Lese for livet. 
❖ Du som foresatt, er den viktigste ressursen for ditt barns leseutvikling 

og en viktig samarbeidspartner for skolen. 
❖ Forskning viser en stor grad av sammenheng mellom foreldres holdning 

til lesing og elevers leseferdigheter. 



 

❖ Hjemmet har en uvurderlig rolle i barnas språk-, lese- og 

skriveutvikling. Høytlesing og et aktivt hverdagsspråk utvider barnas 

ordforråd, fantasi og setningsoppbygging. Når barn er kjent med bøker 

før de begynner på skolen, vil også overgangen til fagbøker bli lettere. 

Barns leseferdigheter har stor betydning for hvordan de lykkes i alle fag 

på skolen. Høytlesing og konstruktiv oppfølging av skolearbeid er 

styrkende for foreldre-barn-relasjonen og gir felles opplevelser og gode 

minner som varer livet ut. 
❖ Hjemmet skal : bidra med et rikt muntlig språkmiljø, lese høyt for 

barna, støtte opp om lekser, delta på skolens foreldremøter og 

utviklingssamtaler, ha åpen dialog med skolen, følge opp skolens 

arbeid (leselekser og leseprosjekter) og lese informasjon fra skolen 

(ukebrev, ukeplaner, læreplaner, hjemmesider)   
❖ https://www.faerder.kommune.no/tjenester/barnehage-skole-og-

familie/familiens-hus/for-ansatte/planer/sprak-lese-og-skriveplan/     

 

3) Generell info fra skolehverdagen 

❖ Mange elever trenger innesko. Elevene trenger også 

gymsokker/gymsko til kroppsøving i tumlerommet. 

❖ Det er viktig med varme klær, ekstra skift i sekken. Det ble åpnet for at 

foresatte kan gå opp i garderoben på ettermiddagen, men det må 

passes på at det ikke er for mange i garderoben. Skolen forstår at det 

er viktig for foresatte å ha litt kontroll over klær og hyller. 

❖ Elevene har gode matpakker, når det gjelder mellombar, sier skolen at 

den spises etter brødskive. 

❖ Vannflasker kan fylles på skolen. 

❖ SFO matpakke kan legges i kjøleskapet på SFO før skolestart. 

❖ Det ble gitt forklaring på hvordan man kommer inn på Teams, hvor 

utviklingsamtalene vil bli holdt denne høsten, digitale samtaler!  

❖ Til dere som ikke har avtalt tidspunkt for samtale, ta kontakt med 

kontaktlærer så avtaler vi! 
 

4) Klassekontaktenes hjørne 

❖ 21.november og 13.mars er datoer som det vil bli arrangert sosiale aktiviteter 

for elever og foresatte. 

❖ Det vil bli laget en klassekasse, hvor det vil bli anledning til å sette inn 100kr 

pr.år. Mer info vil komme! 
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