
Foreldremøte for 5. klasse 19 september 2017 

 

 

Ny lov om mobbing 

Skolen har en aktivitetsplikt som er delt i fem handlingspunkter. Skolen skal 
dokumentere gjennom en skriftlig plan hva saken dreier seg om, hvem som er 
involvert og hvilke tiltak som skolen vil sette i verk. Mer informasjon på skolens 
hjemmeside. 

 

Nasjonale obligatoriske prøver 

 
·      Elevene blir delt inn i tre mestringsnivåer. 

·      Prøvene blir gjort digitalt og starter i ukene etter høstferien (uke 42, 43, 44). 

·      De har 60-90 minutter på prøvene, så det er viktig at elevene leser oppgaven 
godt. 

·      Se etter at eleven har sovet og spist godt før prøvene. 

·      Testprøver ligger på udir.no. 

 

 
Sykkelgården - Sandnes sykkel-og aktivitetsgård 

Her skal de lære om trygg trafikk og hva de må være obs på i trafikken. 

·      Opplegget varer fra kl 09-11. Ungene blir hentet med buss. 
·      De får låne sykler, men må ha med egen hjelm (se etter at hjelmen er tilpasset 
barnet). 
·      7 ekstra voksne blir med på turen. De må også ha egen hjelm. Det blir ulike 
poster på sykkelgården. 

 

Generelt 

5-klassingene er en energisk gjeng som er aktive med ballspill i friminuttene. Hvert 
trinn har fått nye baller. 

Veldig god arbeidsro i timene. 

http://udir.no/


Snakker mye om følelser i timene. Grønne og røde følelser. Positive og negative 
følelser. Siri er inne og hjelper på det sosiale miljøet på skolen. 

Snakk hjemme om hvordan man snakker med hverandre. Dette er et fokus på 
skolen. 

 

Sykdom: Ved omgangssyke må elevene være hjemme i 48 timer etter siste 
oppkast/diare. 

 

Matpause: Elevene har kun 15 minutter matpause. Foreldre og elever synes dette er 
for liten tid. Tas opp som en sak i FAU. Mor til Tord er FAU-representant. 

 

Tilbud til barn med to adresser: Finnes et eget skriv om dette. Sosiallærer er 
positiv til tilbudet. 

 

Leirskole: Det blir leirskole i 2019 til Gullingen. 

 

Jens Christian har fått diabetes type 1 som betyr at kroppen angriper cellene som 
produserer insulin. Han vil da ha med juice, kjeks osv i sekken. Dersom han ser litt 
slakk ut, spør hvordan det går og eventuelt tilby noe juice. Han må ha faste måltider. 
Under bursdagsselskaper blir en av foreldrene med og det er lurt å samle all maten til 
et måltid. Ikke pizza først og kake en god stund senere. Spør dem gjerne om du lurer 
på noe. 

 

Trinnkontakter 

-       Mor til Maria 

-       Mor til William 

 


