
Utviklingssamtaler for 5b 

Nå er det tid for den første utviklingssamtalen på 5.trinn. Elevene skal starte samtalen med 

en presentasjon de har laget. Resten av samtalen blir en prat mellom elev, dere foresatte og 

meg. På baksiden av arket er det noen spørsmål som jeg ønsker dere snakker om i forkant av 

samtalen. 

Hvis tiden ikke passer så prøver dere og bytte innbyrdes. Løser det seg ikke så ta kontakt 

med meg, så finner vi et nytt tidspunkt. Samtalene vil bli i klasserommet til 5b.  

Mandag 31.10 14.30 – 15.00 Marie 

 15.00 – 15.30 Ola 

 15.30 – 16.00 Marius E.  

Tirsdag 01.11 13.30 – 14.00 Oda 

 14.00 – 14.30 Herman 

 14.30 – 15.00 Sunniva 

 15.00 – 15.30 Emma 

Onsdag 02.11 14.30 – 15.00 Alice 

 15.00 – 15.30 Nicolay 

 15.30 – 16.00 Theodor 

Tirsdag 08.11 13.30 – 14.00 Casper 

 14.00 – 14.30 Madelen 

 14.30 – 15.00 Erik 

 15.00 – 15.30 Sondre 

Onsdag 09.11 15.30 – 16.00 Kine 

 16.00 – 16.30 Fredrik 

 16.30 – 17.00 Liam 

Onsdag 16.11 14.30 – 15.00 Jakob 

 15.00 – 15.30 Vilje 

 15.30 – 16.00 Sham 

 16.00 – 16.30 Marius G.B.  

 

 

Jeg gleder meg til å møte dere       

 

Vennlig hilsen Kjersti  

 

 



Spørsmål til høstens utviklingssamtaler 

 

 

1. Hvordan har du det i friminuttene? 

Hender det at du går alene i 

friminuttene? 

 

 

2. Er det noen elever som har plaget eller 

ertet deg? 

 

 

 

3. Har du plaget eller ertet noen elever? 

 

 

 

 

4. Synes du at du følger klassens regler? 

 

 

 

 

5. Synes du at du er muntlig aktiv i timene? 

 

 

 

 

6. Ønsker du større utfordringer i timene 

eller er det noe du trenger mer hjelp til? 

 

 

 

7. Synes du at får gjort mye i timene? 

 

 

 

 

8. Hva kan målet ditt være i en periode 

fremover? 

 

 

 

 

9. Hva synes du om leksemengden du får? 

 

 

 

 

10. Er det noe skolen kan gjøre for at du skal 

ha det best mulig mens du er her? 

 

 

 

 

 


