
Foreldremøte 12/9-2017

Startet med en kort filmsnutt «Ein trygg dag uten mobbing»
Rektor informerer om nulltolleranse mot krenking. Som andre skoler så også her må
det jobbes mot mobbing. Stort fokus fra skolen på dette, involverer FAU, elevråd, den
enkelte elev. Opptatt av at saker ordnes på laveste nivå. Viktig at vi melder fra til
skolen dersom problemer – ser at det kan bli aktuelt.

Gruppe 1: Bjarte Matte:

Den lille gangetabellen. De jobber mot et  «gangesertifikat». Dette blir nok først etter
jul. Viktig at vi som foreldre tester de på ulike måter på hele tabellen- gjerne også
med tidtaking.
Regne med klokken. Viktig at det friskes opp. Huske på å telle begge veier.
Legge sammen og trekke fra firesifrede tall.
Lekser- oppgavebok + rutebok og mulitøving

Multi x 1t pr uke. Viktig at foreldre følger litt med på hva de faktisk gjør.

De har ellers startet med en innføringsbok for matteoppgaver. Bruk gjerne kladdebok i
forkant (både ifm innføring og ifm multi øving)

Gruppe 2 Lene Valle – ny lærer i år. Det sosiale

Fokus på å finne det som er positivt, hva kan en gjøre for å få frem det som er veldig
bra? Læreren «jakter» på situasjoner/handlinger som gir noe positivt.
Blir premiert med en klinkekule som etter et visst antall gir en gevinst til klassen i
form av en aktivitet/opplevelse.

Gruppe 3 Asgeir Skriving

All skriving skal nå gjøres som stavskrift- selv om dette ikke står på lekseplanen. Det
er viktig og oppmuntre ungene her.
Har vært litt problemer med pc utstyr på skolen nå i høst. Viktig at ungene får prøvd
seg på tastatur hjemme- ikke bare bruk av en enkel finger.
Skal også ha et avis prosjekt på skolen med sport/kultur osv.
Engelsk gloser, gloseprøve hver fredag. Gjerne ikke bare øve siste dag!
Blyant og viskelær i penalet- alt annet av dippedutter SKAL ikke være med!
Terping på blyantgrepet.



Hjelpe barna med rutiner. Les høyt for de, la de lese for deg. Fokus på å øke
ordforråd. Utfordre dem.
Oppfordre til å være aktiv i klassen. Rette opp hånden. Bruk av mikrofon i klasserom
(for de som ønsker).
Musikktimen på mandager fra uke 42 til 47 blir brukt til svømming. Mulig også de får
noe etter jul. Går dessverre mye tid til reising frem og tilbake til Riskatun, så effektiv
svømmetid blir dessverre bare 30 min.

Gruppe 4 Ingrid Lesing på trinn 4.

Lekser- Viktig å støtte elevene i læring av forståelse og flyt. Lese 15 min pr dag.
0ppfordre til å lese andre bøker. Finne bøker hjemme eller låne på bibliotek.
Engelsk tekst og gloser – les og oversette
Tips om tilbakemeldinger finnes på «leseguide» på hjemmesidene til trinn 4.
Bruk av bibliotek. Finne bok på sitt nivå. Læreren vil teste om eleven har valgt riktig
nivå ved å be ham lese noen strofer. Eleven skriver en bokmelding.
Planlagt et leseprosjekt- ingen dato foreløpig

Resten av møte var satt av til foreldrekontaktene:

Her ble følgende tatt opp:

Årshjul – Dette er allerede uftylt. Den første på listen er hovedansvarlig, men alle har ansvar
for at aktiviteten blir gjennomført.

Klassekasse: Veiledende beløp er 200 kr per år, men dette er frivillig og det kan også betales
et mindre beløp om ønskelig. Kontonummer: 8545.11.89765)

Burdsagsgave- Fortsatt 50kr eller en gave opptil til ca 75 kr.

Vennegrupper- Gruppene er satt opp av skolen. Starter i uke 42

Referent: Tor Einar Strandberg


