
Velkommen til foreldremøte!
28.09.2020



Agenda:
• Helsesykepleier og fysioterapeut - Se eget referat

• SFO v/Vlado - Se eget referat

• Presentasjonsrunde – Foreldre presenterte seg selv og barna sine.

• Livet på 1.trinn – sosialt, faglig og praktisk

• Ny læreplan (LK20)

• Valg av klassekontakt og FAU-representant

• Eventuelt – Ingen saker



Livet på 1.trinn – 1A

Sosialt:

- 20 ulike barn, med ulikt behov. Øver daglig på forventet elevadferd 

- De fleste kjenner noen fra før av.

- Inkluderende, mange nye vennskap, leker på tvers av klassene.

- Alle tør å ta ordet! Muntlig aktive 

- Ryddige, selvstendige og tar beskjeder lett. Håper dette varer☺

- SmART: ukas styrke (over to uker av gangen) Dette er egenskaper/ord som vi har 

fokus på. F.eks hjelpsomhet, samarbeid, ansvarsbevissthet.

- Foresattes innsats er minst like viktig som skolens. Snakk fint om og med 

hverandre. Ta kontakt med lærer dersom du lurer på noe som har skjedd. 



Livet på 1.trinn – 1A

Faglig:

- Bokstavinnlæring, lesing, skriving, grunnleggende matematisk forståelse

- Stasjonsundervisning, lek og spill, tilpasset nivå

- Tanh har to timer i uka, smART og repetisjon av ukas bokstaver. Synne har 

resten av timene.

-Grupper – Det lages mindre grupper etter elevenes behov.



Livet på 1.trinn – 1A

Praktisk:

- Rutiner, samling Stille opp i brannrekke ute hver morgen. Lærer hilser på alle elevene i 

klasseromsdøra. Stillelesing/lesekvart hver morgen. Felles gjennomgang av dag, dato og 

plan for dagen. Vi teller hvor mange dager vi har gått på skolen. Når vi har vært på skolen i 

100 dager, så blir det 100-dagersfest. Felles avslutning i klasserommet og gjennomgang av 

hvem som skal på SFO og hjem.

- Navne klær og utstyr – Pass på at alle har innesko. Plutselig er det brannøvelse. 

- Gi beskjed på skolesms hver dag ved sykdom over flere dager

- Kontaktlærer kan gi inntil en dag permisjon. Søknad utover en dag må sendes til 

kommunen (skjema på hjemmesiden). 



Gruppeoppgave (ca. 10 min)

• Vennegrupper:
- 4 eller 5 elever per gruppe? (7 gutter – 13 jenter)
- Ett treff per elev i løpet av skoleåret? Hyppigere? 
Synne setter opp grupper som hun tror kan passe. Prøver å sette opp grupper slik at elevene blir 
kjent med nye. Ønsker både gutter og jenter på gruppene. Det kan bli utfordrende å få alle 
gruppene til å gå opp med tanke på gutter og jenter, det var derfor ok om det måtte bli en gruppe 
med bare jenter. Dersom man av ulike grunner ikke kan ha vennegruppetreff (f.eks nær familie i 
risikogruppe, korona), skal det være takhøyde for å kunne si ifra om dette til gruppa. 

• Bursdagsfeiring: 
- invitasjoner - Man inviterer alle guttene, alle jentene eller hele klassen. Synne kan være 
behjelpelig med å dele ut invitasjoner på skolen. Dersom andre skal bli bedt må invitasjoner 
leveres ut utenom skolen. 
- gavebeløp? – 50 kr i gave. Den som inviterer til bursdag kan gi beskjed til de inviterte dersom 
de ønsker å samle alle pengene for å kjøpe en fellesgave. 



Ny læreplan (LK20) 

• Samfunnet i endring

• Fagene i skolen er fremdeles de samme, men innholdet i fagene 
er fornyet

• Mindre omfattende og inneholder det aller viktigste elevene skal 
lære 

• Mer om teknologi og programmering

• Tverrfaglig temaer:
Bærekraftig utvikling
Demokrati og medborgerskap
Folkehelse og livsmestring 



Ny læreplan (LK20)

• Kritisk tenkning og kildekritikk

• Dybdelæring er et nytt begrep i læreplanene 

• Elevmedvirkning

• De yngste elevene skal lære mer gjennom å leke og å utforske

• Temabasert undervisning Etter høstferien går vi i gang med temabasert 
undervisning, og perioden «Hvem er jeg?» etterfulgt av perioden «Den magiske 
kroppen». Det blir «mindre» fag og mer temabasert, fagene blir trukket inn i
temaet vi jobbet med.

• Motivasjon og læringsglede ☺



•Valg av 

Klassekontakt og FAU-

representant
-FAU er lovpålagt og de blir hørt.

-FAU Teie Skole har én FAU representant per klasse, totalt 20 medlemmer.

-Klassekontakt er vara.

-Møtes ca. hver 6 uke på personalrommet på Teie Skole.

-Årshjulet viser i hovedtrekk det arbeidet FAU gjør, som fordeles på 20 foreldre Se årshjul

på www.teieskole.no

FAU: Ellen Tove Kristensen (mor til Alba og Tyra)

Klassekontakt: Heidi Ravnås Nilsen (mor til Victoria) 

Det har blitt opprettet en facebookgruppe for klassen. Ta kontakt med Heidi dersom du ikke 

er medlem enda. 

http://www.teieskole.no/

