
Foreldremøte 

9.trinn
27.09.16



Program

 Undervisningsinspektør ønsker velkommen

 Informasjon om skoleåret som ligger foran

 Rådgiver informerer om Utdanningsvalg

 Seksjonsleder informerer om Mat og Helse

 Etter felles info går vi klassevis

 9a- rom 309

 9b- rom 306

 9c- rom 305

 9d- rom 302

 9e-rom 301



UTDANNINGSVALG – UTV:

 Et fag som går over alle 3 årene

 Skal forberede elevene på videregående opplæring 

 Skal gi elevene kunnskap om det å være en del av 
arbeidslivet

 Hovedfokuset i UTV nå i 9.klasse:

 Få kunnskap om hvordan det videregående 
skolesystemet fungerer, hvilke muligheter som finnes

 Hospitering: Besøke et utdanningsprogram på en 
videregående skole, en dag i uke 11/12. Søker med tre 
ønsker

 Praktisk yrkesopplæring (PRYO): Arbeidsuke, uke 22, 
elevene skal i hovedsak skaffe arbeidsplass selv. Lurt å 
se etter arbeidsplass tidlig



Mat og helse



Svømming



Foreldrebruker på It`s Learning 

+ skolens hjemmeside

Eksempler:

 Informasjon om aktiviteter på skolen

 Timeplan

 Læringsplan

 Prøve-/aktivitetsplan

 Lekser og  oppgaveinnleveringer 

 Elevens vurderinger

 Karakterer

 Anmerkninger

 Fravær

 NB! Noe treghet i systemet

Abonner på nyheter på hjemmesiden



Elevpermisjoner



Skolens anbefaling

Legg turer til skolens ferier

 Hvis dere likevel må søke om fri:

• Bruk eget permisjonsskjema. Se skolens hjemmeside

• I følge opplæringslova (§2-1) har alle barn og unge rett til 
grunnskoleopplæring 

• Men det står også, i §2-11, at kommunen kan gi permisjon 
når det er forsvarlig

• Permisjonens varighet er begrenset inntil 10 dager 

• Det er en betingelse for retten at foreldrene sørger for 
nødvendig undervisning i permisjonstiden, slik at elevene 
kan følge med i den allmenne undervisningen etter at 
permisjonstiden er ute



Samarbeid skole-hjem

 Høst: Refleks og lykt på sykkel

 Fravær (3 dager er gj.snitt)

 Mobilskole

 Send SMS til kontaktlærer:

Send SMS til 03686, og start meldingen 

med OYGARD “KLASSE”, f.eks. OYGARD 9B

Du kan lese mer om mobilskole på http://mobilskole.no

http://mobilskole.no/


Samarbeid skole-hjem

Noen ( gode) råd: 

 Ikke slipp taket!

 Bry dere! (Vanskelig tid / brytningstid)

 Bli kjent med elevenes venner

 Følg ekstra godt med ved skifte av venner

 Bli kjent med andre foresatte i klassen /på 

trinn



Før vi deler oss

 En gladsak….


