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Informasjon fra FAU:  
To FAU-representanter informerte om trafikksituasjonen rundt skolen.  

Informasjonsskriv sendes hjem i leksemappa mandag 2.mai.  

 

Stasjoner: 
Lærerne på trinnet tar studiepoeng i fysisk aktiv læring i år, og ønsket å prøve ut et mer 

fysisk aktivt foreldremøte. For å modellere hvordan elevene ofte arbeider på skolen, ble 

foresatte delt inn i fem grupper og deltok på fem ulike stasjoner sammen. 

 

 

Stasjon 1: Film fra elevenes skolehverdag  
 

Filmen ligger på Showbie (på iPaden) – under mappa 

«Foreldremøte». 
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Stasjon 2: Bli kjent-bingo 

 

Foresatte fikk hvert sitt ark med «Bli kjent-

bingo». Deretter skulle de bevege seg rundt 

og snakke med andre på gruppa om 

temaene i rutene. Det ble mange gode 

samtaler om aktuelle temaer, som det ellers 

kan være vanskelig å snakke med andre om.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stasjon 3: Si din mening! 

 

På denne stasjonen fikk foresatte si sin mening (anonymt) til lærerne på trinnet. Det hang 

seks store ark med spørsmål på vinduene i SFO-kaféen. Foresatte svarte på post it-lapper og 

hang opp disse under spørsmålene. Tusen takk for gode og konstruktive tilbakemeldinger!  

 

Spørsmålene var:  

- Hva er du glad for at vi gjør på skolen? 

- Hva ønsker du deg mer av? 

- Hva er lærerne på 2.trinn gode på? 

- Hva kan lærerne på 2. trinn bli bedre til? 

- Er det noe du har lyst til å bidra med inn i 

skolen? 

- Hva er dine forventninger/ønsker for 3. 

trinn? 
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Stasjon 4: Samtalekort 

 

På denne stasjonen satt foresatte i mindre grupper og snakket om deres rolle for det sosiale 

på trinnet, med utgangspunkt i disse tre samtalekortene:  
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Stasjon 5: Hentediktat 

 
På denne stasjonen hadde vi muntlig hentediktat. To og to foresatte samarbeidet. En satt i 

klasserommet, mens den andre gikk ut i basen og innhentet opplysninger fra en av plakatene 

som hang rundt på veggene. Den som hadde innhentet opplysninger gikk så tilbake til sin 

samarbeidspartner og gjenfortalte informasjonen. Deretter byttet man rolle. Samme 

informasjon kommer her:  
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Etter stasjonene gikk foresatte til elevenes klasserom for informasjon fra 

kontaktlærer: 

2C er en veldig hyggelig og nokså rolig gjeng. Det er greit at ikke det er så 

mange gutter egentlig for når de beveger seg så tar de ganske mye plass. Men, 

de er veldig flinke til å være rolige i lesekvart, samling og under arbeid. Det er 

hele gjengen egentlig. Jeg er glad for at de er en rolig gjeng, men savner litt futt 

når de skal synge f.eks. Da er de litt puslete. Men, jeg har snakket med dem om 

det, og håper vi kan trøkke litt til neste år, men fortsatt være den rolige, greie, 

fine gjengen som de er. Det har vært litt sårt mellom noen av jentene, og jeg 

oppfordrer dem til å si i fra slik at vi kan få ryddet opp i ting med en gang. Viktig 

at dere hjemme også raskt sier i fra om det er noe slik at vi kan få nøstet opp i 

ting og gjøre noe med det som kanskje er vanskelig. Ellers opplever jeg gjengen 

som veldig rause og greie med hverandre.  

Jeg fortalte at jeg skulle fortsette som kontaktlærer også neste år. Det var det 

veldig positiv respons på, og det varmer i hjertet. Jeg er veldig glad for å 

fortsette med gjengen. De andre kontaktlærerne fortsetter også. 

Ingunn, moren til Malise, ble valg til FAU-representant (2år). 

Anita, moren til Storm ble valgt som klassekontakt (1 år). 

De ble sagt en del om 17.mai, men mesteparten av dette kan dere lese om selv 

på kommunens hjemmeside. Det ligger også lenke på ukebrevet for uke 19.  

Det som er viktig å ta med seg er at dere må si i fra hvis barnet ikke skal være 

med å gå i toget. Barnet må få beskjed om å gå sammen med klassen, og stå 

sammen med klassen hele tiden, også når vi stopper og hører på talene ved 

Wilhelmsenhallen/Nøtterøy videregående. Ingen barn skal tas ut av toget 

underveis. Når du kommer og henter ditt barn er det viktig at du har 

øyekontakt med meg slik at jeg har sett deg og krysser ut barnet på listen min. 

Snakk med barnet om å gå pent i toget. Det er ikke lov til å spørre om, eller 

plukke opp russekort når vi går i toget. 

 

Ta kontakt ved behov! 

Vennlig hilsen 

Karianne 


