
3.trinn
Torsdag 6.oktober 2022



Agenda
Felles oppstart i auditoriet:

- Informasjon fra helsesykepleier (Informasjonsskriv i sekken)

- Gjennomgang av stasjoner

Stasjoner:

- Film. Sted: Auditoriet (Ligger i Showbie, under bilder)

- FAL-aktivitet. Sted: Aulaen 

- Spill. Sted: Biblioteket (Bli kjent-spill)

- Samtalekort. Sted: B-klasserommet

- Lærerstasjon. Sted: A-klasserommet (Eget skriv på hjemmesiden)

Klasserommet:

- Informasjon fra kontaktlærer om klassemiljøet

- Vennegrupper

- Eventuelt

Auditoriet

Aulaen

BiblioteketB-klasserommet

A-klasserommet



Stasjon: FAL-aktivitet

Foresatte var med på en fysisk 
aktiv informasjonsløype. 

Informasjonsplakatene 
kommer her:















Stasjon: Samtalekort

Her snakket foresatte om 
inkludering på trinnet, og kom 

med mange gode innspill. 
Bilde av oppgave og innspill 

kommer her: 







Velkommen
Foresatte 3A - Klasserom



Klassemiljøet i 3A

En gjeng med mye humor og 
energi.

Mange elever med stort 
potensiale!

Liker når ting går fort og de ikke 
trenger å «tenke» så mye.

Jobbe mer med å finne ut av 
ting, selv om de ikke får det til 

med en gang. 
(Lese oppgaven, lese oppgaven 

en gang til, spørre 
læringspartner,  prøve, feile, 

prøve igjen, spørre lærer)

Trenger mer utholdenhet når de 
jobber.

Jeg hører ofte «Jeg skal bare» og 
«ja, men».

Tålmodighet! Rekke opp hånda 
og vente på tur. 

Trenger å bli holdt litt i 
«tøylene»☺

Passer på hverandre og vet 
hvilke knapper de skal trykke på 

for å trigge hverandre.

Mye hyggelig lek☺ Flere 
forskjellige leker sammen i 

klassen og på trinnet. 

Mange er pådrivere for å finne 
på og invitere andre inn i 
felleslek i friminuttene.

Flinke til å ta ansvar for 
oppgaver og for hverandre hvis 

jeg ber dem om det. 



Vennegrupper

• Vil dere ha det?

• Hvor mange pr gruppe?

• Gutter og jenter sammen?

• Gutter og jenter hver for seg?

• Klassevisegrupper? Trinngrupper?

• Vi tar med oss ønsker videre☺

Dette ble snakket om: Foresatte vil fortsette med vennegrupper. Hverdagen går 
i ett, men foresatte ser verdien av å la elevene bli bedre kjent med på en annen 
arena enn skolen, samt bli bedre kjent med personen de kanskje ikke leker så 
mye med til vanlig. Foresatte ønsker å ha blanda jenter og gutter i gruppene. 
For å få det til å gå opp med gutter og jenter innad i klassen må det være 5 pr 
gruppe. Vi er 20 elever i 3A, 7 gutter og 13 jenter. Alle grupper bør ha minst to 
av samme kjønn. Det vil da bli 3 kjønnsblandede grupper og 1 jentegruppe. 
Foresatte ønsket gjerne 4 pr gruppe, og så det som en mulighet å eventuelt ha 
vennegrupper på tvers av trinnet for å få det til å gå opp med tanke på gutter. 
Det er viktig at listen for aktiviteter på vennegrupper legges lavt. Det skal være 
en vanlig hverdag, med aktivitet som f.eks brettspill. 
Det ble ytret ønske om at hver elev/hvert hjem får en mnd de er ansvarlige for 
å invitere til vennegrupper. 

Jeg (Synne) snakker med kontaktlærere for B- og C- klassen for å høre hva de 
har snakket om og om foresatte i disse klassene ønsker å ha blanda grupper på 
tvers av trinnet. Dersom alle 3 klassene ønsker kjønnsblandede grupper på 
tvers av trinnet, så blir det det. Hvis ikke blir det kjønnsblanda grupper innad i 
klassen. Dere får beskjed når det er klart. 



Saker til FAU

Meld inn saker til FAU på mail til Frode innen 11. oktober


