
Referat foreldremøte 4.trinn Teie skole  

Dato: 01.10.20 

Introduksjon v/lærere. Ny kontaktlærer Katrine ønsker velkommen. 

Litt om skolehverdagen: Stiller fortsatt opp klassevis ute. Klassevis garderober. Lesesiesta på 

starten av dagen. Elevene setter pris på dette. Håndvask / antibac morgen, før, etter 

friminutt, ved forflytning til andre rom osv. Før mat. Klassevis i friminuttene. Har samme 

tidspunkt for friminutt som tidligere. Håper de får blande trinnet ute ila skoleåret. Noe uro i 

skolehverdagen, de jobber med å få bort en del uvaner etter et langt opphold med 

hjemmeskole og en lang ferie. Foreldrene kan gjerne minne barna på at de spiser og fyller 

flaskene i forbindelse med pausene og ikke midt i timen.  

Ønsker at elevene skal ha med eget pennal, gjerne uten mye ekstra dill. Blyant og viskelær 

det viktigste. Innesko. Fortsatt noen som mangler innesko. Lurt å ha et ekstra skift i 

garderoben. De trenger regntøy, de kan ikke stå under tak når det regner, de må stå i sine 

soner. Jobber mye med ansvarsbevissthet om dagen. Minner dem på å ta ansvar for seg selv.  

Svømming: 11 gg ila høsten. Svømmetrening, de lærer crawl. To svømmelærere, Susanne er 

med i bassenget hver onsdag, samt Sondre fra Teie skole. Snakk gjerne med elevene hva de 

har lært på svømmingen. Etter svømmingen er ferdig vil det komme en liten kommentar fra 

svømmelærerne på hvordan elevene ligger an. Elevene er fornøyde med å være i 

svømmehallen, Susanne sier det er svært positivt å få være med på dette.  

Spørsmål fra foresatt: skal de bestå en test? Nei, svarer Susanne, mer en kartlegging så vi 

kan få en tilbakemelding på hvordan de ligger an. De skal ha med redningsvest på et 

tidspunkt, vi får beskjed om dette.  

Rektor Jan Kristian om fagfornyelsen 2020: 

Fra august 2020 trådte det nye læreplaner i kraft. Bakgrunnen for nye planer var blant annet 

at de gamle planene var for omfattende. Har skjedd store endringer siden 2006. World 

Economic forum anslår at 65% av de jobbene elevene skal inn i finnes ikke enda. Rektor 

snakker varmt om fagfornyelsen og berømmer lærerne på Teie skole for å ha kommet langt i 

prosessen med nye planer for alle fag, samt gjennomgående tverrfaglige temaer.   

Høstens temaer på 4. trinn v/lærerne: Startet høsten med temaet «vennskap». Skrevet 

skuespill, skrevet tekster om hva en god venn er. Fint å starte skoleåret med dette temaet, 

hvordan er vi mot hverandre i klasserommet. Hatt et blåbærprosjekt. Plukke, lage syltetøy 

og få smake. Lage logg etterpå. Jobber med tre temaer parallelt for tiden: penger og meg, 

gode diskusjoner og svar. «Vi skaper tekst» - jobber med grammatikk, ordklasser og 

rettskriving. Målet er at de skal skrive bedre tekster. «Jeg leser og forstår», leser ulike tekster 

fra forskjellige fag og temaer. Målet er at de skal bruke lesingen for å kose seg eller ta til seg 

fagstoff. Elevene begynner å få en forståelse av at lesingen kan ha forskjellige formål. Jobber 

mer temabasert enn tidligere, mer sammenheng mellom fag. Leksene skal være repetisjon 

av det som er gjennomgått på skolen. Elevene ønsker å jobbe med Halloween, det blir et 

tema når det nærmer seg. Jobber med lærepenger. 



Kort informasjon og bilder fra dagen. Besøk av kunnskapsminister Guri Melbye. Kort intervju 

med henne på film til slutt. Hun roser Teie skole for at de har kommet langt i arbeidet med 

fagfornyelsen.  

Klassekontakter informerer: to klassekontakter tilstede: Inger Synnøve Elsness og Ingunn 

Bjørge Bredvei. Det legges ikke opp til en felles trinnvis Halloweenfeiring i år. Oppfordrer til 

klassevis markering, gjerne delt i to grupper. Innspill fra forelder vedr annet trinn: de vil ha 

rebusløp/leker i skogen med hele trinnet. Innspill fra forelder: det trinnet som nevnes er pr 

def en kohort, noe som ikke gjelder 4. trinn. Innspill fra forelder: kan vi samle hele klassen? 

Ingen tydelig konklusjon på dette. Klassekontaktene holder tak i feiringene videre klassevis. 

Julefrokost: uvisst om det lar seg gjennomføre.  

FAU informerer: to FAU-repr tilstede: Kariann Fredriksen og Bjørn-Erik Espresso Ryen-

Grøndahl skal ha et møte samme kveld, FAU har ikke hatt møte på en god stund, men mye 

informasjonsutveksling på epost. Trafikkampanjen tidligere i høst gjennomført. Tegninger av 

gapahuken er klare. Byggingen er nærstående. Følg med på Facebook, der legges det ut link 

til referater fra FAU-møter. Skal velges ny FAU-leder samme kveld. Ta kontakt dersom dere 

ønsker å ta opp noe med deres FAU-representant.  
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