
Referat fra foreldremøte 2. trinn, Buggeland Skole, 7. september 2017 

1) Undervisningsinspektør Randi Bjørgan ønsket velkommen og presenterte de nye lærerne i 

2a; Gitte Hansen og Ole Kristian Ulvund. Vi fikk se en filmsnutt om den nye loven om godt 

skolemiljø (nytt kapittel i §9,1): Alle har rett til et godt skolemiljø. Det skal være nulltoleranse 

for mobbing, vold og diskriminering. Dersom elever opplever dette skal eleven eller foresatte 

ta kontakt med skolen på lavest mulig nivå, og skolen setter i gang tiltak for å sikre et godt 

skolemiljø. Skolen skal lage en skriftlig plan over tiltakene.  

 

Denne endringen gjør at skolen kan være mer i forkant enn tidligere. Husk å ta kontakt med 

de ansatte det gjelder (kontaktlærere på skolen og sfo-ansatte på sfo).  

 

2) Lærerne fortalte litt om oppstarten, og om de faste rammene elevene møter hver dag på 

skolen. Mål som jobbes spesielt med på 2. trinn er å lære å ta hensyn til andre, og å ta imot 

beskjeder. Oppstarten har vært god, og elevene beskrives som «en sprudlende gjeng med 

god faglig ballast.» Skolen fortsetter med månedens sosiale mål. I september er det «Jeg 

bidrar til et godt klassemiljø» som er målet. Elevene har fortsatt sosial omgang med fadderne 

i skoletiden. Det observeres mye lek på tvers av 2a og 2b i friminuttene. Elevene blir 

oppfordret til å delta i TL-leker. Dette skal de øve på framover, sånn at alle får prøvd seg. TL-

aktivitetene varierer, og styres av eldre elever på skolen (trivselsledere). Lærerne vil fortsette 

med friminuttgrupper hvor lærer styrer gruppene og aktivitetene. Et stort fokus i 

friminuttene er å spørre de som er alene om de vil være med.  

 

3) Stasjoner 

 

a. Vennegrupper og annet. Vi fortsetter med vennegrupper, og fikk utdelt oversikt over de 

nye gruppene og hvem som skal ha besøk når. Veldig viktig at dette prioriteres, slik at 

alle på gruppa blir med på besøkene. Lurt at de foresatte lager grupper på Facebook og 

avtaler tidspunkt der. Legg lista lavt, det holder lenge med en styrt aktivitet, frilek og 

kveldsmat.  

 

Når det gjelder engelske ord på ukeplanen er det ikke meningen at elevene skal kunne 

skrive disse ordene, men kjenne igjen lydbildet.  

 

Dersom fravær ønsker lærerne mail (ikke sms) så fort som mulig samme dag. Lærerne tar 

ikke kontakt med hjemmet umiddelbart om eleven ikke kommer på skolen, slik som i 

fjor. Mailadressene til lærerne står nederst på ukeplanen. Meldeboka brukes ikke lenger.  

Husk å skille mellom beskjeder som er til skolen og beskjeder som er til sfo. Ved fravær 

må både skole og sfo varsles. 

 

b. Skriving. Skrivemengden økes i alle fag på 2. trinn. Foresatte bør følge godt opp med 

norskleksene. Arbeid med rettskriving øker leseflyten. Bruk gjerne pedagogiske 

nettressurser hjemme (f.eks. Zeppelin), og la barna øve seg på å skrive i Word. På skolen 

har de diktat med øveordene hver fredag. Elevene retter eget arbeid i timen.  

 



c. Regning. Ole Kristian har 2a og Inger har 2b. På sikt skal begge lærerne være tilstede i 

hverandres klasser to av mattetimene i uka. Mål om at elevene skal få positivt selvbilde i 

matte. Tørre å prøve og feile, og å ha utholdenhet når de regner. Jobber mye med 

læringsvenn i mattetimene. Matematisk begrepsoversikt og lenker til nettressurser 

legges ut på hjemmesiden. Nettressursen Moava anbefales.  

 

d. Lesing. Leseforståelsen skal være i sentrum. Fortsatt nivåbøker, det er en positiv måte å 

kunne tilpasse lesingen til den enkelte elev. Lesing er en ferdighet som skal brukes i alle 

fag. Formålet med teksten er også viktig på 2. trinn.  

 

4) Klassekontakter 

Nytt kontonummer til klassekassen er 32012594258. Ønsker at alle setter inn 100,- for å 

dekke gaver til kontaktlærerne og annet kjekt for klassene.  

 

Når vi feirer bursdager skal alle i klassen av samme kjønn inviteres. Det går fint å feire 

bursdager utendørs. Gaver: Gi 50,- eller kjøp en gave til maks 75,-. 

 

Alle som var på møtet skrev seg på årshjulet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


