
Referat fra foreldremøte på 3.trinn Oserød skole 
 

Dato: Onsdag 11.03.20 kl. 18.00-20.00 

Sted: Aulaen på Oserød skole 

 

Agenda:  

-Foredrag av Stiftelsen barnevakten om bruk av internett og sosiale medier tilpasset 8-9-åringer:  

Andreas Harket (bakgrunn som lærer og frilansmusiker) fra stiftelsen Barnevakten forteller om 

arbeidet de gjør: de jobber med forebyggende nettvett slik at barn og unge skal kunne bruke 

mediene på en trygg og bevisst måte. Han viste til nettsiden barnevakten.no: her ligger det flere 

ressurser og mye god informasjon, blant annet film- og spillanmeldelser, info om aldersgrenser.  

Han orienterte også om at sosiale medier har 13 års aldersgrense i henhold til strengere 

personvernlov. Men: foreldre har ansvar for å vurdere aldersgrensen og ta avgjørelser på vegne av 

sitt barn.  

Temaet digital mobbing ble også tatt opp: dette er et voksende problem blant barn og unge. 

Nettsiden dubestemmer.no ble vist: barnevakten ønsker at foreldre oppmuntrer barna til å si ifra om 

det de opplever på nett som ikke er ok.   

I tillegg til foredrag ble det lagt opp til noen diskusjonsspørsmål i gruppe og det ble delt ut noe 

materiell fra barnevakten.  

 

-Info om trinnet:  

➢ Lærerne forteller at det fortsatt er veldig bra på 3.trinn.  

 

➢ Området rundt skolegården: En del har nå sluttet på SFO, og i den forbindelse har det vært 

noen episoder i området rundt skolen som lærerne har tatt tak i:  

Noen elever har fortalt at det er ungdommer som oppholder seg i den nedlagte Skallestad 

barnehage og de har spurt barn som går forbi om de vil ha øl og røyk. Unn har undersøkt det 

ved å gå til det aktuelle området rett før skoleslutt, slik at dette ikke skal gjenta seg. Skolen 

følger med på dette.  

Området utenfor dagsenteret (som ligger i 2.etasje i Hårkollhallen) brukes av en del elever 

etter skolen. Det er blant annet et stor huske der som er populær blant elevene. Dagsenteret 

har gitt beskjed om at de ønsker å ha dette området til sine egen brukere. Lærerne 

oppfordrer elevene til å først gå hjem etter skolen og så eventuelt gå ut igjen når de har 

spurt/sagt fra til foreldrene. Foreldrene på trinnet bør støtte opp under dette.  

I nedlagte Skallestad barnehage er det laget en fin uteplass med bålmuligheter og sitteplass; 

lærerne har fått informasjon om at en del elever har tisset på dette området (fra et hull i 

taket der), noe som ikke er greit. Elevene har fått beskjed om det. Foreldre gjøres også 

oppmerksomme på at det er en del bratte skrenter og små stup på dette området, og 

foreldre bør derfor gjøre en egen vurdering av sikkerhet for sitt barn.  

Utover det er det helt ok at elever bruker skolegården og området rundt til å leke etter 

skolen.  



 

➢ Påskelunsj: Det planlegges påskelunsj på trinnet, slik det ble arrangert med stort hell i fjor. 

Det innebærer at hvert barn har med noe mat hjemmefra til lunsjen. Det kommer spørsmål 

fra en forelder om hvorvidt dette kan gjennomføres nå med tanke på tiltakene som gjøres i 

befolkningen for å hindre smitte av coronavirus; på et annet trinn på Oserød har de droppet 

et lignende måltid av denne grunnen. Lærerne gjør vurdering av om påskelunsjen må utgå.  

 

-Påmelding til vårens samtaletimer 

Det er lagt ut lister slik at foreldre kan sette seg opp på tidspunkt til samtaletimer. Oversikt med 

tidspunkt sendes med elevene hjem i postmappa etter hvert. Som tidligere år vil det være mulig å 

bytte tidspunkt innad i klassen. 

 

-Valg av nye gruppekontakter for neste år: 

To av årets klassekontakter (Tone Klufthaugen fra 3A og Hilde L-Larsen fra 3b) orienterer kort om hva 

som har blitt gjort av sosiale ting på trinnet dette året. I tillegg til et utetreff i Multihuset i Oktober, 

planlegges det et nytt treff i April. Vi avventer dato for dette i og med nye tiltak som kan komme i 

forbindelse med coronaviruset og store folkemengder. Treffet vil som sist legges til en søndag.  

Det velges nye klassekontakter for neste skoleår (2020-2021):  

Gry Haugsnes (mammaen til Magnus): ny representant fra A-gruppa 

Kristine Jarvaag Wilkie (mammaen til Julie): ny representant fra B-gruppa 

Stine Sæterbakken (mammaen til Elliot): representant fra C-gruppa 

Mona Skjelbred (mammaen til Halvor): representant fra D-gruppa 

 

-Eventuelt-saker:  

➢ Smittevern i forbindelse med coronavirus: Lærerne orienterer om tiltak de gjør for å hindre 

spredning av coronavirus: de unngår håndhilsing, har hyppigere håndvask, elevene har også 

fått demonstrert riktig håndvask. Utover dette er det ingen andre iverksatte tiltak, men det 

gjøres fortløpende vurderinger.  

➢ Lærere neste skoleår: Det kommer spørsmål om hvorvidt lærerne skal fortsette med trinnet 

også neste år: lærerne vet det foreløpig ikke, men det avklares i nær fremtid. Foreldregruppa 

gir tydelig uttrykk for at de ønsker at lærerne på trinnet fortsetter!!  

➢ Oserød-dagen: 3.trinn skal sammen med 4.trinn ha ansvar for å planlegge og arrangere 

Oserød-dagen (tirsdag 9.juni). Vi trenger representanter blant foreldrene på trinnet til å være 

med i planleggingskommiteen. Ann-Helèn Kjønnerød (mammaen til Fabian) forteller at hun 

allerede er med i komiteen/planleggingsgruppa sammen med noen foreldre fra 4.trinn. Alle 

foreldrene på trinnet skal delta med forskjellige oppgaver på Oserød-dagen: nærmere 

beskjed om dette kommer.  

 

Referent: Hilde Løvig-Larsen (klassekontakt i B-gruppa) 


