
Foreldremøte 21.04.22 kl. 1800 
 

Til informasjon er siste dag for skoleåret 2021/2022 17.juni. 

 

Hverdagen på 1. Trinn 
FAL (fysisk aktiv læring) blir flittig tatt i bruk på 1 trinn. Her kombineres aktivitet med fag for å bedre 

læring. Man tenker utenfor klasserom, man finner og henter utstyr andre steder og generelt bruker 

kroppen i enhver læringsform.  

 

Lesing, skriving og regning 

1 trinn skal nå starte med leseuniverset. Dette er bøker i ulike nivåer (fra nivå 1 til 12).  
Barna skal fra neste uke (uke 17) ha nivåbøker som leselekse hver uke. Trinnkontaktene leverer ut 
nivåbok basert på det nivået de mener er riktig for hver enkelt. Vi som foreldre må huske på å bytte på 
leseform sammen med barna. Det vil si å for eksempel lese annethvert ord, begynn bakerst eller midt i 
boken. Gjør lesing gøy og ekstra utfordrende for barna– skap leseglede!  
Om vi foreldre føler at nivået på boken som er levert ut til vårt/våre barn er feil, gi beskjed til 
trinnkontakt som da vil bytte nivå.  
Husk at disse bøkene er dyre og skal brukes av mange – så pass godt på de! 
 
I tillegg vil barna få med seg en skrivebok hjem.  
Denne skriveboken skal knyttes til ukens nivåbok, og skrivelekser blir å skrive setninger om hva de har 
lest/sett i boken.  
Husk også å minne barna på stor bokstav, liten bokstav og punktum i setninger. 
 
Regning er også et viktig fokus på 1 trinn.  
Per nå jobber barna med tallbilde 0-20, og det er mye snakk om nabotall (et tall opp og et tall ned).  
Fokus er tier- og enerplass. Her trengs det også terping hjemme.  
I tillegg har de så vidt begynt med minusregning.  
 
Perm der lekser skal ligge i, må være med i sekken hver dag, da de også jobbes med i løpet av 

skoledagen.  

Praktisk 

Grense i skolegården:  

Grensen er markert ved oransje streker på trærne rundt skolegården, og barna har blitt forklart grensen, 

gått grensen og i tillegg hatt besøk av rektor som også har informert om grensen i skolegården. Allikevel 

er mange av barna nysgjerrig på hva som ligger utenfor grensen og kan til tider prøve å tøye strikken. 

Det er derfor viktig at vi foreldre er behjelpelige med å forklare grenser og viktigheten av å holde seg 

innenfor denne.  

Klær i garderobe:  

Husk klær etter vær, og at kleshyllen «oppdateres» etter sesong og værmelding.  

Pass også på at barna har innesko som passer og brukes.    



Valg av to nye trinnkontakter for skoleåret 2022/2023 
1. Tonje Espeland 

2. Anna Holt 

Samtykkeskjema for fotografering 
Sendes hjem i leksemappe i uke 17. Det mangles skolefotografering av barna på 1 trinn. Om ikke 

fotograf kan ta dette før sommeren har trinnkontaktene sagt seg villige til å ta bilder av trinnet. 

Samtykkeskjema må besvares før fotografering/distribuering.  

Cafegrupper 
Her diskuterte vi i grupper disse temaene:  

• Vennegrupper 

• Bursdager 

• Mobilbruk/gaming 

• Sosiale begivenheter 

• Håndtering av konflikter mellom barn som foresatt  

Trinnkontaktene tok med seg foreldrenes tanker og sorterer ut dette med klasserepresentantene, som 

igjen distribuerer dette med resten av foreldrene på trinnet.  

 

 


