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Agenda
• Velkommen og info om trygt og godt skolemiljø 
– ved Karin Sønsteby + litt SFO oppstart

• Presentasjon og info om skolehelsetjenesten 
– ved helsesykepleier Marit Helgesen

• Lærerne på trinnet presentere praktisk info 
– ved Emilie, Maren, Lise, Magnus og Maria

• Valg av klassekontakter og FAU



Opplæringsloven § 9a
▪ Opplæringsloven § 9 A handler om elevenes skolemiljø.

▪ Retten til et trygt og godt skolemiljø etter opplæringsloven §9 A-1 gjelder for 
alle som er elever på barnetrinnet, ungdomsskolen og i den videregående 
skole. Alle elevar har rett til eit trygt og godt skolemiljø som fremjar helse, 
trivsel og læring.

▪ Med skolemiljø (tidligere betegnet som det psykososiale miljø) menes de 
mellommenneskelige forhold ved skolen, det sosiale miljøet og hvordan 
eleven og personalet opplever dette. I dette ligger også elevens opplevelse 
av læringssituasjonen.

▪ Skolemiljøet skal virke positivt på elevenes helse, trivsel og læring, trygghet 
og sosial tilhørighet.



Opplæringsloven 9a
▪ Teie skole har en egen plan for å sikre et godt skolemiljø:

▪ Skolen plikter å informere elever og foreldre om deres rettigheter etter 
opplæringsloven kapittel 9 A, og om skolens aktivitetsplikt og muligheten til å 
melde saken til fylkesmannen. Alle ansatte skal si ifra hvis de oppdager eller 
hører noe.

▪ Elevene og foreldrene skal få nok informasjon til å kunne vurdere om elevens 
rettigheter er oppfylt og hvordan de kan gå frem for å sikre at elevenes 
rettigheter oppfylles. Teie skole har valgt å lage en egen plan som et ledd i 
dette arbeidet. 

▪ https://faerder.kommune.no/teie-skole/_f/p51/ia6469382-afd2-4b0c-
8446-5c793377e048/9a-plan-teie-skole.pdf

https://faerder.kommune.no/teie-skole/_f/p51/ia6469382-afd2-4b0c-8446-5c793377e048/9a-plan-teie-skole.pdf


På Teie skole legger vi vekt på: 

▪ at det arbeides kontinuerlig, systematisk og langsiktig med elevenes 
skolemiljø

▪ at tydelig ledelse, herunder klasseledelse, er en forutsetning for å forebygge, 
avdekke og håndtere krenkende ord og handlinger

▪ at alle ansatte ved skolen har en handlingsplikt til å undersøke, varsle og 
gripe inn dersom de får kunnskap eller mistanke om at en elev blir utsatt for 
krenkende atferd

▪ at vi i vår pedagogiske praksis sikrer forebyggende tiltak (Se læreplan for 
sosiale ferdigheter)

▪ at foreldre/foresatte, elever og andre opplever at vi er raskt på plass med 
effektive tiltak der bekymring oppfattes eller meldes



Vi trenger deres hjelp:    

▪ Facebook gruppe: lag noen kjøreregler. For oss er disse eksemplene viktige:

1. Facebookgruppa brukes primært som informasjonskanal mellom foresatte.
Det er viktig at de som ikke har Facebook også sikres informasjon om bursdager 
og andre arrangement

2. Facebookgrupper skal ikke brukes til å diskutere enkelthendelser eller -personer, 
som f.eks elever, foresatte eller lærere

3. Slike saker skal løftes til skolen for en ryddig behandling

4. Vi bruker en høflig tone

5. Dersom klassen/trinnet ønsker å ha en Facebookside bør en av klassekontaktene 
administrere/moderere siden, og gi oppgaven videre til neste tillitsvalgt.

6. Husk nettvett!



SFO 
• Godt i gang – bruker tid på å skape trygge rammer

• Stor overgang for mange fra bhg

• Skape sammenhenger – skole sfo

• Ståstedsanalyse - kartlegge før vi setter mål for SFO

• Den nye appen – oppholdsplan må legges inn

• Husk å koble på ansatte på avd på SFO ditt barn går på i 
chat



Ta kontakt!
Spør oss hvis det er noe dere lurer på, noe dere stusser på eller 
synes er uklart.

Kontaktlærer først, så evt. ledelsen.

Vi er her for å svare og forklare, og støtte.

Ta heller kontakt en gang for mye enn en gang for lite.

Kontaktinfo Karin: karin.sonsteby@faerder.kommune.no

mailto:karin.sonsteby@faerder.kommune.no


Skolehelsetjenesten Teie skole

Foreldremøte 1.trinn 2022



Hvem:

• Helsesykepleier Marit Helgesen
• Fysioterapitjenesten

• andre hjelpere i forebyggende helsetjenester
• fastlege 



Hva:

• 1.klassesamtalen (helsesamtale)
• Vaksinering 2., 6. og 7.trinn
• Vekstregistrering 3. og 7.trinn
• Undervisning (klasse og gruppe)
• Åpen dør





Ta gjerne kontakt

Kontortid: man-tirs-ons-fre 8.00-15.30

Kontaktinfo på skolens hjemmeside:
marit.helgesen@faerder.kommune.no

91394258

mailto:marit.helgesen@faerder.kommune.no


Ansatte på trinnet

Maren K. L. Hvarnes - kontaktlærer

Lise Lillevik Mørtsell – kontaktlærer

Emilie Skrede Beck – kontaktlærer

Maria Kjoshaug Hansen – lærer

Magnus S. Rindarøy – lærer

Tanh Thi Tran – lærer

Ingvild Jacobsen – fagarbeider

Ågot Helene Solås – fagarbeider

Lisa Suphanun Gjertsen –assistent

Eirin B. Hildonen – lærling 



Organisering og timeplan
▪ Dynamiske grupper – rød, blå, gul

▪ Endringer kan forekomme før ny uke, dette får elevene vite når de kommer på 
skolen

▪ Mandag, onsdag og fredag slutter vi kl. 13.30, tirsdag og torsdag slutter vi kl. 
13.00

▪ Hver onsdag har vi uteskole og går på tur, vi kommer også til å være mye ute 
ellers i løpet av uka

▪ På teieskole.no finner du informasjon fra skolen, kontaktinformasjon på 
ansatte og ukeplan for uka

▪ https://faerder.kommune.no/teie-skole/

https://faerder.kommune.no/teie-skole/




Forventinger til dere hjemme
▪ At dere stoler på oss og den jobben vi gjør

▪ At elevene møter mette og uthvilte på skolen med riktig utstyr (bøker, 
postmappe, pennal osv.)

▪ At dere er lojale mot skolens mål og regler

▪ At dere tar kontakt om dere får høre om hendelser hjemme

▪ At dere omtaler skolen, lærere, andre barn og deres foresatte på en positiv måte
«et hvert klassemiljø starter rundt middagsbordet»

▪ At dere tar kontakt med andre foresatte og får ordnet opp i konflikter som skjer 
utenfor skolen

▪ At dere følger opp lekser, avtaler og atferd

▪ At dere leser og merker dere informasjon fra skolen, og at dere svarer på 
henvendelser

▪ Unngå å søke barnet fri fra skolen mer enn nødvendig – stor påvirkning både 
faglig og sosialt



▪ Vi oppfordrer foresatte og elever til å se på værmeldingen på morgenen eller 
kvelden før og kle seg etter været. Det kan også være lurt å ha en boks i 
garderoben med ekstra skiftetøy. Husk å sjekke denne regelmessig. Det er 
veldig viktig å navne alle klær og utstyr som medbringes til skolen/SFO.

▪ Husk innesko!

▪ Vi ønsker at elevene har med seg et enkelt pennal på skolen. Alle har fått 
utdelt blyant og viskelær av oss, og de kan ellers låne det de trenger av 
utstyr.

▪ Vi trenger hjelp av dere til å holde leker hjemme.



Trygt og god skolemiljø

• Sosiale sammenkomster

o Lekegrupper, grilling, leketid på skolen etter SFO-tid, spillkvelder, aking, 

fotballbanen, kveldsmat ute osv. 

o Vennegrupper – lærere kan være behjelpelige med å lage gruppene, eks 

alle inviterer sin gruppe en gang før jul og en gang etter jul? evt. Nye 

grupper etter jul?

o Inviter klassekamerater hjem, også de barnet ikke kjenner så godt – eks 

kveldsmat

• Bli kjent med hverandre, snakke sammen (stor virkning på klassemiljø)

• Språkbruk: vær obs på hvordan barna snakker til og om hverandre, veilede til 

positivt språkbruk

• Klasselister kommer når alle samtykkeskjemaer er inne



Kontakt oss
▪ Skoleåret 22/23 har Færder kommune startet bruken av appen IST Home. 
Her ønskes det at foresatte legger inn fravær ved sykdom eller annet. Fint om 
dere klarer å legge inn fravær innen 08.15 slik at vi ser beskjeden før vi starter 
undervisning.

▪ Til tider vil dere se at elevene logges inn til andre tidspunkt

▪ Oppholdsplan

▪ Er det viktige beskjeder som kommer i løpet av skoledagen kan dere benytte 
skoleSMS. Disse blir videresendt til alle lærere på trinnet slik at vi mottar 
beskjeden deres raskest mulig.

▪ Er det andre henvendelser ønsker vi disse tilsendt på mail til kontaktlærer 
eller den læreren det gjelder.



Bokstavinnlæring
▪ Til bokstavinnlæringen bruker vi iMal, en metode som er forankret i forskning 
om hvordan hjernen lærer.

▪ Vi øver på å forme bokstavene og si bokstavlyden samtidig.

▪ Elevene vil få ett ark som ukeslekse, vi ønsker også her at elevene former 
bokstavene samtidig som de sier lyden.

▪ Kort film om metoden: https://imal.no/video-kategorier/instruksjonsfilmer-
papir/

▪ FAL i alle fag

https://imal.no/video-kategorier/instruksjonsfilmer-papir/


Klassekontakter og FAU
▪ FAU-representanter:

- Henriette Skråning, mor til Edvard Johan hskraaning@gmail.com 40182967

- Kaia Kavli Øvsthus, mor til Klara                      kakaov@gmail.com 99553621

- Jostein Røraas, pappa til Ola Leonard jostein.roraas@gmail.com 40828211

- (Ragnhild A. Jordtveit, mor til Vilma ragnhild.jk@gmail.com 90831842)

▪ Klassekontakter:

- Madeleine Kullmann, mor til Lone   madeleine@sektvedt.no 47359047

- Anette Foss Aasmundrud, mor til Natalie anetteflette@gmail.com 99619699

- Henriette Fanebust mor til Alexander Blaafjell fanebust@gmail.com 93624456

- Reserve; Marit Frette Evje, mor til Ludvik maritevje@hotmail.com 97502072
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