
 Referat fra foreldremøte i 1A 23.08.16  

Først ble det gitt informasjon fra ledelsen i aulaen. Se egen Power Point på hjemmesiden. 

I klasserommene ble det først fortalt litt om hvordan de første dagene sammen med klassene 

har vært. Vi koser oss sammen med dem. De er engasjerte, ivrige etter å lære og veldig flinke 

til å arbeide. Det er også viktig å snakke med barna om at de er en del av et fellesskap, både 

klassevis og på trinnet.  

 

Praktisk informasjon som ble gitt/eller som burde ha blitt gitt men som ble glemt i 

farten: 

- Husk å les på lekseplanen og sjekk postmappen hver dag. Postmappen trenger ikke å 

være med på skolen på torsdager, ellers må den ligge i sekken hver dag. 

- Viktig å ta vare på bøkene elevene får utdelt. Leseboka skal ha bokbind og tydelig 

navn. 

- Fint med gymsko, innesko og ekstra skiftetøy. Husk å merk alt med navn. 

- Vi har uteskole hver torsdag. Vi er ute uansett vær og vind så viktig å kle seg deretter. 

Vanlig matpakke er med i tursekken. Kan også være lurt å ha et ekstra skift liggende 

klar i sekken i tillegg til det som er på skolen. Kakao er lov. Fint hvis eleven er kledd 

for tur når eleven kommer på skolen. For de som går på SFO om morgenen hjelper de 

på SFO med å få på de rett tøy.  

- Elevene kan ta med egne leker på skolen, men de har kun lov til å leke med de i 

friminuttene. I timene må de ligge i sekken. 

- Pennal blir kun brukt i K&H eller til tegneoppgaver. 

- Ved sykdom/fravær ring skolen. Jeg får da lapp i posthylla.  

- Bursdagsinvitasjoner legges i postmappen så deler en voksen de ut, men for at de skal 

deles ut på skolen må alle jentene/alle guttene eller hele klassen bli invitert. Hvis ikke 

må disse deles ut på fritiden.  

- Det kan være greit for de foresatte å vite hvilke allergier det er i klassen, slik at man 

kan ta hensyn ved hjemmebesøk/bursdager. Hvis du ikke vil at vi skal oppgi hvilke 

allergier ditt barn har, si ifra på 10 minutters samtalen.  

- Doffen er klassens bamse. Han blir sendt hjem på fredager og tas med tilbake på 

mandager. Skriv/tegn en tegning i dagboken til Doffen. Kan også lime inn bilder for 

de som ønsker det. Og husk – dersom Doffen blir veldig skitten setter han stor pris på 

en liten hundevask  

- Det ble sendt rundt klasseliste for å rette om eventuelle feil. Den er til korrigering hos 

Ragnhild og vil bli delt ut når den er klar. 

- Ukeplanen blir fremover kun lagt ut digitalt på skolens hjemmeside. Hvis du vil ha 

ukeplanen i papirform så gi beskjed. 

 

 

 

 



Leseopplæring – tips til hva dere kan gjøre hjemme 

- Fokuser på lyden til bokstaven ikke navnet. 

- Les sammen med barnet ditt. 

- Syng. 

- Lekeskriv f.eks. handlelister. 

- Bruk ord og begreper. 

- Rim og regler. 

- Snakk om bilder. 

- Bruk biblioteket. 

 

Det ble valgt klassekontakter og FAU-representanter: 

Klassekontakter 

- True_blue111@yahoo.no Silje, mor til Synne Helene 

- Anna.abrahamsen@lyse.net Anna, mor til Julian André 

- ilerang@lyse.net Inger Lise, mor til Nora Elise, vara 

FAU 

- lindasletten.lm@gmail.com Linda, mor til Marielle 

- Monica.ommundsen@lyse.net Monica, mor til Sofie, vara 

Ellers minner vi på: Snakk fint/positivt om skolen, og ta eventuelle uenigheter med oss på 

skolen og ikke foran barna. 

Vi takker for et kjempegodt oppmøte, og gleder oss til fortsettelsen.  

Med vennlig hilsen oss i 1A. 

 

 

mailto:True_blue111@yahoo.no
mailto:Anna.abrahamsen@lyse.net
mailto:ilerang@lyse.net
mailto:lindasletten.lm@gmail.com
mailto:Monica.ommundsen@lyse.net

