
Referat foreldremøte 29.september 

 

Rektor informerer om nye læreplaner. Omstillinger i forhold til å tilpasse seg det «nye» samfunnet og 

innovasjonen vi opplever i samfunnet i dag. Man må begynne i tidlig skolealder.  Allerede nå er det 

mer lek allerede fra 1.trinn. 

Kort oppsummering i Fagfornyelsen; 

- Å lære og lære (også avlære) 

- Fysisk aktivitet 

- Digitale ferdigheter 

- Lek og læring gjennom lek 

- Mer aktive læringsformer 

Mål – barna våre skal lære seg å tilpasse seg i arbeidslivet og samfunnet i fremtiden. 

 

SFO v/Vlado Radeljic 

Det er 46 elever på SFO fra 3.trinn – alle i samme kohort. 

Det er viktig at foresatte bruker IST aktivt og at avtaler og timeplaner blir oppdatert. HUSK 

FERIEPÅMELDING!   

Nytt i år er at 3.trinn har base i 2.etage ved siden av klasserommene. 

Det er ikke felles utedag i år. Lager ikke mat på SFo osv. Dette pga smittevernsreglene 

Skolehageprosjektet er initiativ underlagt Skjærgårdsmat sin satsningsområde «sunnere mat til barn 

og unge». Dette for å øke kunnskap og fokus om maten som serveres på SFO. 

SFO vil både ha ris og ros, og tar gjerne imot spørsmål på både mail og telefon. 

 

Lærerne 3.trinn 

Hvor finner vi timeplanen? Den ligger kun en plass og den ligger på faerder.kommune/teie-skole 

Leseleksene er veldig vikige å lese hver dag. Det jobbes mye med teksten i skoletimene.  

Når det gjelder skriveleksen, så hjelp til. For eksempel, husk punktum til slutt, start med stor bokstav 

etc. 

Matte jobbes det hardt med. Det merkes at elevene har vært borte på vårhalvåret i forbindelse med 

Covid.  

Engelske gloser. Øv med barna hjemme. Det kommer mye engelsk fremover. 

I Flaskeposten skriver elevene om noe de har gjort i løpet av uken. Boken er til oss foreldre og det er 

viktig at vi foreldre ser gjennom den og leser og det er så hyggelig å legge igjen en kommentar. 

Denne boken kommer med hjem på fredag og skal da leses og kommenteres i til mandag. 

Elevene får med seg bøker hjem for underskrift hver fredag. Gjør dette – det er så viktig for barna. 



Svømmeundervisningen er over nå. Nå er det lang dag på onsdag til 1415. 

I forhold til gym, så vil elevene gå til Nøtterøyhallen hver onsdag. Alle barna må ha lett tøy og 

gymsko/innesko. Hvis inneskoene sitter godt på foten så kan disse brukes. Det blir ikke skifting 

foreløpig. 

Fredag blir kort dag nå og avsluttes 1300. Noen ganger er det kunst/håndtverk og noen ganger er det 

uteskole. Det er lov å ta med pølser, ostesmørbrød etc til bålet. 

I dag har det vært brannøvelse. Halvparten måtte gå ut i sokker. HUSK å ha innesko på skolen og 

minn barna på at de skal bruke de. 

Alle må ha penal med blyant, viskelær og fargeblyanter. Dette gies ikke fra skolen lengre. 

Det brukes mye tid på småting som blir tatt med hjemmefra. Det brukes mye tid å dette. Sjekk gjerne 

sekkene og plukk ut. 

Alle må ha regntøy og støvler på plassen sin – pass på at det er riktig størrelser.  

I forhold til at det var koronstengt i mange måneder i vår, så merker lærerne at elevene henger litt 

etter. De er helt avhengige i at vi foreldre hjelper til med lesning, matte, etc. Når det nærmer seg jul 

blir det utviklingssamtale og evaluering. 

Elevene skal til helsesøster etter høstferien, måling og veiing. 

Ellers er livet på trinnet som det pleier, timeplanene er lik som i fjor og enkle for elevene å forstå. 

I forhold til bursdager, så inviteres enten alle guttene, eller alle jentene, evnt hele klassen. Ingen skal 

holdes utenfor. 

Valg av klassekontakt og FAU.  

Det blir loddtrekning av valg av klassekontakt for 3B og 3C. Ingen meldte seg frivillig. 

  


