
                C2 - Restricted use 

Referat foreldremøte i 6A 20/9 

 
Oppstart 

• Nye lærere, fagarbeidere og de som fortsetter i klassen og på trinnet blir 

introdusert. 

• Lærerne forteller at klassen er engasjert i timene, men at det kan ta litt tid å 

komme i gang og dette arbeides det med. 

• Beskjed fra Kristin les ukeplan, dette er kommunikasjonskanalen mellom 

skole og foreldre. Minner samtidig om innesko og bokbind. 

 

Klassemiljø 

• Kristin uttrykker at barna trives i klassen. 

• Man prøver å blande barna i trinnet på tvers av klassene, f.eks. til lunsj. 

• Klasseråd holdes, gutte- og jenteråd. De har også noen fellesråd. Fotball er 

ofte diskutert. Kan av og til være uenighet i klassen. 

• Noen barn er alene på fritiden, vi kan hjelpe ved å være gode forbilder å 

prøve å inkludere. 

• Husk at barna skal gå på skolen i mange år til, vi oppfordres til å fremsnakke 

skolen. 

• Språkbruk, på fotballbanen blir det brukt mye stygt språk. Dette snakker man 

om i klassen, noen barn blir også bortvist fra fotballbanen hvis oppførsel/språk 

er stygt. Forslag fra en forelder var å få barnet til å ringe hjem og fortelle til 

foreldrene hva som barnet har sagt. 

• Sjette trinn er mer utfordrende, de arbeider med å komme fortere i gang, og 

være mer utholdende med skolearbeid. 

Sliter barna med lekser så kontakt skolen/Kristin, det viktigste er at barna 

kommer på skolen. 

 

Organisering på trinnet 

• Barna er delt i grupper, salt og pepper, hvor man blander klassene. Gruppene 

er sammen i gym, kunst og håndverk.  

• Fravær skal registreres på IST Home, ikke via SMS. Chat skal komme på 

plass, men for nå er det fortsatt skole SMS som brukes. 

• Mat og helse er hyggelig for klassen, de er delt inn i Salt og Pepper, og det 

foregår klassevis. Salt og Pepper er inndelt i fire grupper når de er på 

skolekjøkkenet annenhver uke. Vi oppfordres til å la barna få være med å 

jobbe på kjøkkenet. Ønske fra foreldre om at oppskrifter deles. Disse finnes i 

bok som kan lånes med hjem. Barna skal ha innesko i mat og helse. 

 

Kroppsøving / dusj / pubertet 

• Ha med gymtøy og håndklær, hvis ikke må barna hjem å hente. 

• Dusjing, Are er i guttegarderoben og Cathrine eller Kristin i jentegarderoben. 
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• Skolen ønsker å opparbeide et naturlig forhold til egen kropp og har fokus på 

dette. 

• Pubertet, her er barna i veldig forskjellige faser, hvilket er helt naturlig på 

denne alderen. 

• Det lov å bruke såpe, selv om det er blitt sagt at det ikke er det       Det 

samme gjelder deodorant. 

 

Sykling / Tur 

• Skolen har regler, hendene på styret, føttene på pedalene, holde seg på 

rekka. Snakk om dette hjemme. 

• Sjekke sykkelen før barna skal på tur. 

• Husk klær etter vær, og ta gjerne med skift på tur. 

 

Trinnregler 

• Elevmedvirkning, her har klassen definert regler. 

- Følge stoppregelen 

- Respekter hverandre og alle voksne. 

 

Tverfaglig tema 

• Europa, dette skal de arbeide med etter høstferien, i grupper på tvers av 

trinnet. De vil fordype seg i forskjellige land og bruke forskjellige 

presentasjonsteknikker. Det blir noe gruppearbeid og noe individuelt. 

 

Norli lesekonkurranse 

• Skolen håper å øke lesegleden. Send skolen/Kristin SMS hvis barna ikke vet 

hvordan de registrerer seg. Baran skal ha fått brukernavn og passord. 

 

Leirskole 

• Blir uke 13 i Brennabu i Valdres. Det kommer mer info på foreldremøte over 

nyttår. Se også brennabu.no/leisskole 

• BUA, Nøtterøy og Tønsberg, her kan det lånes utstyr osv. BUA Tønsberg, her 

kan man reservere størrelser osv. 

• Klær osv. Kan skolen være behjelpelig med. 

• Anbefales at barna øver på å re opp seng og sove borte. 

 

 

Utviklingssamtaler vil bli holdt uke 44 og 45, info blir sendt ut uke 40. 

Foreldre stiller seg positive til å ha foreldremøte per klasse ikke kun trinn. 

 

FAU 

Det informeres om at det skal velges nytt styre i FAU. Representant for 4. trinn sier 

det er et fint miljø i FAU med mange engasjerte resurser. 

Til info så har 6. trinn ansvar for 17. mai i år. 
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Det velges vara for FAU rep. og klassekontakt, Madelen H Øderud, takk til Madelen 

 

Klassekontakt - Halloween 

• Aula er lånt ut til 1. klasse, men klasserom hold av til 6. trinn. 

• Klassens foreldre diskuterer frem et forslag: 

• Et noe enklere arrangement, noe tidligere en før slik at det ikke blir for sent, 

eller tomt for godteri.  

• 1 time, 17-18. Feks pizza, noe snacks og drikke, kake trengs ikke siden de 

skal ut å sanke godteri.  

• Musikk, lys og noe pynt fra de som har og kan låne ut.  

• Klassekassen er nesten tom, det forslås at man kan si at foreldre som ønsker 

kan bidra med en sum f.eks. 50 kroner. 

• Påmelding kan være en god idé for å kunne beregne f.eks. pizza og behov for 

voksne som er med på skolen. 

• Forslag kommer også om ev. mulighet for å låne Speiderbo å grille ute. 


