
Referat foreldremøte 14.09.20 
Representanter fra skolen til stede på møtet var: Hanne Deberitz, Maja Nyhus Leinæs og 

Steingrim Sandvik. Sistnevnte er ass. rektor, og skal fungere dette skoleåret. 

 

Oppstart: informasjon om rutiner og organisering av klasserom. 3.trinn har nå 

morgensamling alle sammen, mye elevaktivitet, fokus på arbeidsro/samarbeidsro. Elevene har 

deltatt i å lage klasseregler med tegn. Hanne og Maja trekker ut og foretar «hemmelig 

observasjon» av en elev, og hvis regler følges gjennom dagen, får klassen «bra-kort». Det er 

hyppig evaluering av nye tiltak på trinnet. 

 

Informasjon om enkeltelev: Grunnet personvern legges ikke denne informasjonen i referatet. 

Dersom du ikke hadde mulighet til å stille på møtet, er bare å ta kontakt med lærerne.  

 

Arbeid med læringsmiljøet: 

*Alt er ikke helt tilbake til normalen ennå etter sommerferien, bruker tid på å trygge 

hverandre. 

*Lagde klasseavtale første dag, med fingeravtrykk og signatur, noe som gir følelse av 

eierskap. 

*Hilser i døra hver morgen med fot/albue, slik at hver og en blir sett. 

*Hver dag på slutten, svarer elevene på hva som har vært det fineste med dagen. 

* Alltid en voksen på trinnet som er ute med barna på deres område. 

*SMART-styrker: positive styrker barna må øve på. Konkrete ferdigheter. Bevisst på hvilke 

styrker de viser i ulike situasjoner. 

*Får BRA-kort ved å gjøre fine ting for hverandre. 

 

Konflikter: viktig at barna lærer å stå i ting etter en konflikt. Det er lov å bli sint. 

 

Lek/ bevegelse: Lite stillesitting, lek innimellom. 

 

Lekegrupper: Grunnet korona-situasjonen, blir det ikke aktuelt å organisere lekegrupper eller 

fellessamlinger inntil situasjonen endrer seg. 

 

Nettvett: følg med på hva barnet gjør/ser på. Tik-tok-video med traumatiserende innhold er 

spredt i sosiale medier. Aldersgrenser er laget for en grunn. Det prates om dette med elevene 

i klassen. Oppfordres til å prate om dette også hjemme. 

 

Lesing: 15 min. lesing hver morgen. Tiden må brukes godt. Elevene tipser hverandre om 

bøker. I 4.trinn må de lese for å lære, viktig at foresatte følger opp lesing hjemme. 

Ta kontakt om man ønsker hjelp og tips. 

 

Lekser: Kun hensiktsmessig om det kan følges opp på skolen. Viktig at foresatte følger opp 

lesingen, og det oppfordres til å lese mye hjemme. 



 

Engelsk: Stort sprik i kunnskapsnivået blant elevene. Tips: Se en film med engelsk tale og 

norsk undertekst. Snakk engelsk hjemme, i hele setninger, ikke bare enkle ord. 

 

Klokka: elevene skal kunne klokka i 4.trinn. Bruk derfor klokkeslett og tid, slik at barna må 

forholde seg til det. Hjelp til hjemme! 

 

Til slutt, valg av FAU-representant. 

Emily Geale (mamma til Aksel) fratrer etter 2 år. Hanne Ruteig (mamma til Markus R) overtar 

for 2 nye år. 

 

Lærerne oppfordrer generelt til å ta kontakt ved eventuelle behov. 


