
Referat foreldremøte 6 C Tirsdag 21.09.22 

 

Oppstart/sosialt: Fin oppstart, barna var glade for å se hverandre og gledet seg til å bli 

faddere og ha mat og helse.  Ellers mer ro og kommer lettere i gang med oppgaver enn 

oppstart i fjor. Får gode tilbakemeldinger fra andre lærere om at de er en veldig fin klasse å 

undervise i. Fortsatt mye lek og aktivitet i friminuttene: fotball, kappe land, husking, 

klatrestativet, 1 spretten o.s.v. Fortsatt noen utfordringer med bl.a. språkbruk på 

fotballbanen. Skal ha guttemøte og jentemøte ang. dette.  Sitter to og to i klasserommet og 

bytter ca hver 14. dag. Noen fikler med ting de har med hjemmefra, så det oppfordres til at 

foreldrene prøver å passe på at de ikke har med slike ting som kan forstyrre undervisningen. 

Lekser er elevene flinke til å gjøre og det virker som foreldrene er flinke til å følge opp at det 

blir gjort.  Klassen har utarbeida trinnregler om hvordan de vil ha det med hverandre. Det 

jobbes med å etterleve disse reglene fremover.  

 

Organisering på trinnet: Are har følgende fag: matematikk, mat og helse, musikk, naturfag 

og kroppsøving. Cathrine, kontaktlærer i 6B har engelsk og Heidi, faglærer har norsk og 

samfunnsfag. Kathrine Næss har KRL. Klassen er delt i gruppene «Salt» og «Pepper» der de 

er blandet på hele trinnet i kroppsøving og kunst og håndverk. Mat og helse har klassene 

klassevis. Da brukes «Salt» og «Pepper-gruppene». Det testes også ut med kafelunsj på 

onsdager, der hele trinnet er samlet og hvor lærerne setter sammen hvem som sitter 

sammen. Da sitter elevene fra trinnet blandet rundt bordene i kafeen på skolen.  

Elevene skal jobbe med et tverrfaglig tema om Europa etter høstferien.  

Klassen deltar i Norli lesekonkurranse der de konkurrer mot andre skolen i Norge. Det som 

har motivert mest er en intern konkurranse mot de andre to klassene. Konkurransen 

avsluttes i desember.  

Utviklingssamtaler blir i uke 44 og 45. 

Når det gjelder fravær skal IST-Home appen brukes. På sikt vil det bli mulig å bruke en chat-

funksjon i appen, men inntil videre skal fravær føres i appen og andre henvendelser sendes 

via skole-sms.  

Mat og helse er nytt fag. Are opplever det som veldig hyggelig å være sammen med elevene 

her. Varierende kompetanse, men fungerer veldig godt. La gjerne elevene hjelpe til på 

kjøkkenet hjemme også.  

Det blir trolig våtere og kaldere vær fremover. Husk å sende med barna riktig klær da de 

uansett vær er ute i friminuttene.  

 

Kroppsøving, dusjing og pubertet: Are forteller at de fleste elevene har blitt mer sjenert 

med tanke på dusjing nå etter de ble blandet på trinnet. Are oppfordrer til at vi snakker om 



dette med barna hjemme og snakker om viktigheten av å dusje på skolen, selv om de kanskje 

skal rett hjem, skal på trening selv senere o.s.v. Are opplyser om at det alltid er en voksen 

tilstede i garderoben.  

Det blir pubertetsundervisning med helsesykepleier og et par helsesykepleierassistenter i 

november.  

Leirskole: Brennabu i uke 13 ( 27. – 31.mars). Lurt at foreldrene fremsnakker leirskole, da 

det ofte er en del som gruer seg. Ikke nødvendig å kjøpe masse utstyr. De kan enten ønske 

seg ting til jul eller låne gratis av BUA. Neste foreldremøte blir det gitt mer informasjon om 

leirskolen.  

 

Fra FAU representant Karianne Siegel (Johannes): Det er 6.trinn som har ansvar for 17.mai 

gjennomføring sammen med 3.klasse og Teie Vel. Alle foreldre må bidra med vakter.  Ellers 

informerer hun om at det blir sannsynligvis to Teiekvelder, en på høsten og en til våren. Det 

er 7.trinn som arrangerer. Karianne oppfordrer ellers til å sende inn saker til behandling i 

FAU.  

 

Fra klassekontakten Kirsti Brosø Bergh (Rasmus): Det planlegges mamma- og pappakveld 

rett etter høstferien.  Det blir i år også felles Halloweenfeiring på trinnet i skolens lokaler. 

Mer informasjon kommer når det nærmer seg. Vi prøver også å få til et juleverksted for 

barna og vanlig juleavslutning med foreldre. Over jul blir det kanskje en klassefest. Ellers 

oppfordres foreldre til å bruke klassens facebook- gruppe til å legge ut informasjon om felles 

aktiviteter; skøytebanen, aking i Rosanesparken, svømmehallen, basketbanen o.s.v. 

Erfaringen så langt er at det alltid er noen som kan komme, selv om det kanskje er kort frist.  

Klassekontakten har ellers fått flere tilbakemeldinger om at barn i klassen føler seg litt 

ensomme på fritiden. Tiltak ble drøftet i foreldregruppa. Det ble både snakket om 

viktigheten av å snakke om holdninger knyttet til inkludering med barna hjemme, men at 

man også kan i noe grad prøve å påvirke litt hvem barna inviterer med seg hjem. Det ble 

også snakket om viktigheten av felles arrangement og aktiviteter for alle i klassen og det 

kom opp et konkret forslag om en skjermfri ettermiddag, der barna blir igjen på skolen og 

leker med hverandre. Denne ideen jobbes det videre med og mer informasjon kommer på 

klassens facebookside.  

 

Referent 

Kirsti B. Bergh 

 

 

 


