
 

REFERAT 10. TRINNS FORELDREMØTE  

3. OKTOBER KL 18.30  

 

Sakliste: 

▪ Velkommen ☺ 

▪ ÖPP»  v Monika og Stina 

o Forskningsbasert program 
o Mål, redusere alkoholforbruk blant ungdom 
o Programmet skal bevisstgjøre foreldrene slik at debuten utsettes 
o Må være tydelige foreldre, ikke gi alkohol til ungdommene, fortelle 

hvorfor dere ikke gjør det 
o Snakke dere foreldre mellom, høre hva som er praksisen blant andre 
o Det er aldri for sent å snakke med ungdommene, selv om de har drukket 

alkohol, men ta praten «i fredstid» ikke i det de kommer hjem og har 

drukket 
o Hasj, en oppblomstring av hasjbruk på Fosen, også tilfeller i Bjugn. Prøver 

å få til et møte for foreldre der det vil bli informert mer om dette, blant 

annet hva dere som foreldre skal se etter 
o Vaksine: siste vaksinering, oppfriskning fra 2.trinn, kikhoste, difteri, 

stivkrampe og polio 
o Oversikt over vaksiner finner dere på Minevaksiner.no 

 

▪ Ledelsen v rektor Magdele Presthus: 

- Endring i Opplæringslovens § 9a ved rektor Magdele Presthus 

o En endring i varslingsplikten for alle ansatte i skolen, og også andre 

voksne. Også plikt til å aktivt følge med og gripe inn hvis det er 

elevadferd som ikke er ønskelig. Det skal settes inn tiltak, som skal 

evalueres, dette for å sikre en rask og riktig behandling av slike saker. 

o Foreldre kan kontakte fylkesmannen direkte hvis adferden er grov, 

eller om det er ansatte på skolen involvert, hvis ikke skal de kontakte 

skolen, f.eks. ved ledelsen 

- Olweus 

o Mobbeforebyggende arbeid 
o Møter hver 14.dag 
o Inspeksjonslogg for å skape en oversikt over hvor det evt. foregår 

uønsket adferd 

-  Prosjekt «Gode lærer-elev relasjoner» 

o Botngård skole skal delta i et prosjekt for å utvikle relasjonen mellom 

lærer og elev da trengs det undersøkelser for å se om skolen utvikler 

seg 



«Informasjon fra Ann Kristin – rådgiver ang vg – søking og frister  

o Utdanningsvalg, prøver å summere opp hvor elevene er i forhold til 

valg av videregående utdanning 

o Elevene har en mappe der de oppbevarer det de jobber med i 

forhold til valget de skal ta 

o Ny plan: «Veien blir til mens vi går», en plan med tiltak som f.eks. 

Mulighetenes messe der de treffer ulike videregående linjer og 

bedrifter. Får besøk av utdanningsprogrammene på videregående, 

alle elever skal være med på møtene til de ulike linjene. 

Foreldremøte (25.oktober, kommer invitasjon senere) med foreldre og 

elever (obligatorisk for elevene)på videregående, der det vil bli 

informasjon om videregående. 

o Søknadsfrist 1.mars, elevene på skolen søker før vinterferien, dette gir 

tid til å evt. ombestemme seg 

o Snakk med ungdommene deres om valget de skal ta 

 

▪ Informasjon fra kontaktlærerne 

Hege: 

o Lettstelt gjeng, mange trivelige ungdommer, artig og ganske sosial 

gjeng, de liker å sitte i hauger å prate, men er også aktive ute i området 

vårt 

o Framover nå kan dere gjerne sende med litt varmere klær, da vi sender 

dem ut et par ganger i løpet av dagen, og for de som er litt frosne av 

seg kan et par ullsokker/genser gjøre seg inne  

o Fag – de fleste lærerne er de samme som i fjor, ny spansklærer (Renate 

Lindbak) og en av norsklærerne (Marianne Strandheim), ellers likt 

o Samme kontaktlærerne også :) 

Kjell: 

Fravær 

   -eget ansvar å ta igjen stoff som de mister ved fravær.  

I matematikk er nettstedet «campusinkrement.no» illustrativt 

            Musikk i timen: 

  Avveiing om elevene skal få høre på musikk eller ikke. Per i dag tillater vi det 

av praktiske årsaker. Vår "konkurrent" her er bruken av snap. 

                           Fra Ungdata 2017:(Trheim 10.tr) 

1 av 10 opplever plaging, trusler og utfrysing på sosiale media  

Elevene kan bruke anonyme apper på snap, «Sarahah» 

50% av elevene bruker 2-4 t foran skjerm utenom skoletid 

46% mener pc har ført til for lite søvn 



Helsesøster/jordmor: 

Mandag 13.november blir en annerledes skoledag som jordmor og helsesøster 

deler mellom seg.  

Fredag 17.november vil vi før lunsj dele opp trinnet i 5 grupper og gruppene 

besøker helsesøster, psykisk helsesøster, jordmor osv. etter tur. 

 

MAT OG KOSTHOLD … 

o Viktig å komme opplagt på skolen, spise frokost, ha med lunsj 

o Fortsatt ikke lov å gå på butikk i pausene 

o Kantina åpner etter høstferien så da blir det mulighet for å handle litt der 

o Det blir etter høstferien laget havregrøt på fredager av de som har 

valgfag Fysisk aktivitet og Helse – mulighet for å kjøpe seg inn ☺ 

 

o Hjelpe elevene til å holde orden på papirer (foreldre) – viktig i 

forhold til våren og eksamener – det blir en del i løpet av året, så 

fint om dere jobber sammen med ungdommen innimellom, og 

hjelper dem til å holde system 

 

o Eksamensfokus i fagene dette året som naturlig er, ei viktig tid, et 

travelt år, så prat med ungdommen deres om innsats.. 

 

o Zokrates – skolens nye læringsplattform etter Fronter – vi driver og 

jobber oss inn i alt det nye enda, men har en plan på at vi etter 

høstferien skal være i gang. Da vil timeplaner og ukeplaner ligge 

her, og i utgangspunktet vil da ikke planer bli skrevet ut lenger 

(med noen unntak seff). Elevene har tilgang via pc, nettbrett eller 

mobil til sine sider. 

Om ikke altfor lenge håper vi også at foreldre skal ha tilgang, 

både til Zokrates og Visma, som er fraværs – og 

anmerkningssystemet vårt.  

Ikke 100 % klart enda når det blir enda 

Mette-Marit: 

- Anmerkningsskjema sendes ut med jevne mellomrom, 

kontaktlærerne sende samtidig ut en melding gjennom Visma om at 

skjema er sendt hjem. Foreldrene svarer der at de har sett skjemaet. 

- Snusing: mye snus på trinnet, ta en prat om dette hjemme 



 

▪ Valg av klassekontakter 

o Klassekontakter: Kjersti Groven & Lillian Hansen 

o Vara: Hilde Leiseth & Lise Guttelvik 

 

▪ Eventuelt – Klassekontaktenes «kvarter» 

o Liste med telefonnummer til foreldrene slik at alle kan nås 

o Turkomite:  

o Invitere med elevene til å komme med forslag på hvordan de skal 

få inn penger 

o Lage en turkomite blant elevene også 

 

▪ Viktige datoer:  

o Tentamen før jul – ikke bestemt når enda, men det bli i november, og da er 

vi restriktive med permisjoner 

o Til våren: 

o Standpunktprøver rundt påske i engelsk, matematikk og norsk 

o Eksamensdatoene er som følger: 

o Matematikk er 16. mai 

o Engelsk er 25. Mai 

o Norsk er 29. og 30. mai 

Muntlig eksamen er for vår del 14. og 15. Juni 

Disse datoene gis det ingen permisjoner, og tannlege eller legetimer kan 

heller ikke ligge her. 

 

 

Med hilsen 

Kontaktlærerne på 10. trinn  

 


