
 
REFERAT FRA FORELDREMØTE ONSDAG 9 SEPTEMBER 2020 KL 
18:00, VESTKOGEN SKOLE 2 KLASSE SKOLEÅRET 2020/21 
 
Tilstede:  
Klasseforstanderne Kirsti, Ida og Ingfrid samt klassekontaktene Susanne 
Tangerud og Dag Christian Holm og en rekke foreldre. 
 
Elvene er nå på plass i nytt, om enn noe trangt klasserom. Luftkvaliteten 
er mange reiser bedre enn hva som var tilfellet i «småskolen» i forrige 
skoleår. 
Overgangen til nytt klasserom har gått smidig, og de større elevene i 
tilstøtende naboklasserom tar hensyn til 2.klasse.  
 
De faste morgenrutinene går bra. Men, og det er et stort men. Uro er 
nøkkelordet sammen med litt dårlige evne å lytte til beskjeder., Lærerne 
er mildt sagt frustrerte over situasjonen som bl.a. gjør at den effektive 
skoletimen kan reduseres med inntil 20 minutter før roen senker seg. 
Dette gjelder ikke kun 2. trinn, men de øvrige trinnene – og er dessuten å 
finne på andre barneskoler. Hva som kan gjøres ble diskutert. Fasiten 
har ingen, men ideer som mindre grupper og å få ulike ansvarsområder 
ble nevnt som mulige tiltak. Men vi foreldre må også fokusere på å lære 
barna å ta i mot en beskjed  - og omsette denne til handling. Barna vet 
godt hva de skal gjøre, men evner i liten grad å skape handling av 
denne. De må rett og slett bli bedre på å høre på de voksne. Gjør vi en 
ekstra innsats på hjemmebane blir forhåpentligvis skolehverdagen lettere 
for både barn og lærere. Barna fikk skryt av lærerne for sin omsorg for 
medelever og at de rett og slett er en fin gjeng som skravler litt mye. 
 
* Elevene begynte nylig med lesekvart, og erfaringene så langt er gode.  
 
* Lærerene ønsker at foresatte varsler kommende fravær for barna med 
skole SMS, ikke mail. Ved mail må samtlige kontaktlærere innkopieres. 
Nummeret er å finne i ukebrevet. Og aller helst; send før kl. 08:00. 
 
* Ukebrev og fredagshilsen er å finne på hjemmesiden til Vestskogen 
Skole. 
 
* Den tidligere kommunikasjonskalanalen Skooler er nå avviklet. 
 
* Det blir foreldresamtaler i uke 45/46. 
 
* Sommeravslutning blir 8.juni. 



 
Ingfrid hadde et fint og VIKTIG innlegg om nettvett. Aldersgrensene på 
de forskjellige spillene/appene bør følges. Og vi foreldre må være 
oppmerksomme på hva barna våre spiller og driver med online. 
 
Klassekontaktene tok opp hva vi tenker av aktiviteter denne høsten og 
tiden før jul. Det blir en høstsamling på klatrebanen på Teie skole 1 
oktober. Halloweenfeiring blir 29.oktober. Nøyaktig sted og opplegg vil bli 
kjent så fort detaljene foreligger.  
 
* Nye vennegrupper ble foreslått, og lærerne er i gang med å se på 
dette. 
 
* Coronapandemien preger dessverre samfunnet og setter en rekke 
begrensinger for aktiviteter, og vi må fortsette det gode arbeide med å 
følge FHIs smitteverntiltak slik at vi slipper nedstenging av skole og SFO. 
Reglene for når barna kan komme på skolen med litt «snørrete» nese 
kan man lese mer om på kommunens nettsider. 
 
 
 
 
 


