
Referat fra foreldremøtet 3.trinn 02.10.2017 
 
Jeroen informerer: 
 
Gjennomgang av Figgjo skoles webside, http://www.minskole.no/figgjo : 
Oppfordrer alle foreldre til å sjekke webside jevnlig og spesielt lese gjennom informasjonshefte og 
plan for skolemiljø 
Oppfordrer også alle til å abonnere på nyheter fra websiden, dette gjøres ved å trykke på «abonner 
på RSS» på forsiden. 
Tips til foreldre på 3.trinn sin side: «Glosetyggere» - quiz man kan gjennomføre med barna (ligger 
under «lenker») 
 
Glosebøker skal brukes til øving, og gloser skal skrives. 
Det vil bli enklere ord fremover slik at barna kan mestre både skrivemåte og uttale. 
 
Målprøver, holdes på fredager og kommer ut rettet tirsdager som «feed back» til hjemmet. 
Lærerne på trinnet mener i utgangspunktet at underskrift ikke er nødvendig. 
Men etter innspill fra foreldre, som mener at underskrift vil skjerpe elevene, skal lærerne vurdere 
dette på nytt. 
 
Endring i skolelovens §9A, som beskriver nulltolleranse på mobbing, skal fremme et godt skolemiljø. 
Det blir vist infofilm fra Rogaland Fylkeskommune vedrørende emnet. Elevene vil få info om 
endringene på et senere tidspunkt. 
 
Det skal avholdes storforeldremøte i regi av Figgjo skole og Fau, 19.10.2017 på Grendahuset. 
Saker på agendaen er blant annet: Presentasjon av nye Figgjoskole, gjennomgang av Skolelovens §9A 
++ 
Mer info kommer på ukesplanen. Oppfordrer alle foreldre til å komme. 
 
Begge klassene har fokus på orden. 
Det øves på å komme rolig inn i gangen, og sette seg ned på benken og være rolig. Det samme 
gjelder i klasserommet. 
Ved uorganisert undervisning har det tendens til å «skli ut». 
Viktig med fokus på arbeidsro. 
Det har nå blitt innført konsekvens om man ikke klarer å overholde dette i form av forkortet 
friminutt. 
Lærere spurte om denne løsningen var ok for foreldrene, ingen innvendinger. 
Det blir brukt belønningsmodell i klassene, «Stjenemål». Klassene belønnes med stjerne når de 
overholder regler etc. Ti stjerner =premie i form av film eller lignende. 
 
Meldingsbok er ut, lærerne ønsker heller epost. Evt kan man ringe til Reidun på kontoret ved fravær. 
 
Lærerne oppfordrer alle foreldre til å sørge for at elevene har gymsko. Kan være vondt å bli tråkket 
på i aktivitet om man ikke har gymsko. 
Det vil bli mer «innegym» i tiden fremover, slik at det er viktig at dette kommer på plass. 
Oppfordring fra en av foreldrene at lærere minner barna på å ta med eks gymsko, regntøy etc når de 
skal gå hjem. 
 
Etter høstferien vil ikke SFO komme opp i klasserommene med lapp om hvem som skal i SFO. 
Viktig at barna på forhånd selv vet om de skal i SFO eller ikke. 
 
Lekser: 

http://www.minskole.no/figgjo


Det skal ikke brukes mer enn 30 min på lekser på ettermiddagen. 
Ta kontakt med lærer om man har problemer med å gjennomføre lekser innefor denne tiden. 
Tips fra en forelder er å spre leksene litt inne i mellom, for eksempel øve på gangetabellen på vei til 
trening, lese småboka på senga, etc 
Viktig at barna automatiserer gangetabellen. 
Ved øving på gloser kan for eksempel voksne skrive ordet på norsk, for at barnet så skal skrive det på 
engelsk. 
Jeroen ønsker epost om elever sliter med mattelekse. 
 
 
Siri Johanne informerer: 
 
Norsk: 
Det øves på sammenhengende skrift, mål er å skrive sammenhengende i alle fag etter jul. 
Viktig å få en effektiv håndskrift. 
Fokus på skrivekriteriene som står på første side i «fortellerboka» 
I forhold til retting er det viktig å rette de som har blitt øvet på, for eksempel øveord, men det må 
ikke bli sånn at barna må viske ut alt og skrive på nytt pga skrivefeil. 
Oppfordrer til at barne selv leser gjennom det de har skrevet for å se om de finner feil. 
Det er fokus på orden i bøkene=> oversiktlig og strukturert oppsett. 
I forbindelse med lesing oppfordres det til at man stopper opp og spør barna om hva de har lest. 
Forstår de meningen med forskjellige ord osv. 
Småboka: 

- Om noe må endres, nivå opp eller ned etc, legg en lapp med info til lærer i mappen. 
- Ved lange bøker må ikke alt leses 3 ganger. Man kan for eksempel velge seg ut noen sider 

man fokuserer ekstra på eller evt spre en bok utover to uker. 
 
Spørsmål fra foreldre om det ikke er voksne i garderoben etter svømming, da det har vært en uheldig 
situasjon med noe krangling. 
Lærerne bekrefter at det alltid skal være en voksen i hver garderobe. Sjekker hva som har vært tilfelle 
i den konkrete saken. 
 
Klassemiljøet i begge klassene er veldig bra! 
Det kan være små konflikter, men det er aldri slik at det er de samme som er rammet. Det ser 
lærerene positivt på. 
Viktig at foreldre gir beskjed om de føler at det går ekstre utover sitt barn i slike saker. 
 
Spørsmål fra forelder om barna har lov å oppholde seg i området mellom skole og fylkesveien. 
Har ved flere anledninger observert barn som trekker opp der og nærmest «balanserer» på 
kantsteinen. 
Er bekymret for at det kan skje en ulykke om dette ikke tas tak i. 
Lærere bekrefter at det ikke er tillatt for barna å oppholde seg der, og vil følge opp saken. 
 
Klassekontaktene informerer: 
Grunnet misforståelse er det bare en klassekontakt fra 3A. 
Oddbjørn Helgeland blir klappet inn som klassekontakt nr to.  
 
Klassekontakter for tredje trinn er da: 
Anders Herman Wold (3B) 
Monica Johnsen (3B) 
Oddbjørn Helgeland (3A) 
Krister Tofteberg (3A) 



 
Klassekontaktene vil sette seg ned etter høstferien å planlegge et sosialt arrangement for klassene 
som blir gjennomført ila november. 
 
Spørsmål om vennegruppe ble tatt opp igjen. Enighet blant foreldre at dette skal gjennomføres i år 
også. 
Lærerne setter opp grupper. Innspill fra foreldre at det ikke skal være rene gutt/jentegrupper. 
 
Innspill fra foreldre om at alle generelt sett må bli flinkere til å gi beskjed om barna kommer i 
bursdagsselskap eller ikke. 
Det er også ønskelig at om det opplyses på forhånd av bursdagsselskap om det er spesielle forhold 
ifm mal, eks allergier, religion etc. Barn kan fort føle seg utenfor om dette ikke tas hensyn til. 
 
Spørsmål som kom fra forelder på melding etter møtet: 
Er det mulig å la være å legge bursdagsselskap til helgene?  
Helgene er familietid, og mange har planer for helgene, som for eksempel idrett, reise etc, og da å 
legge selskap til helg gjør at planer må avbrytes. 
Forståelse for at enkelte «type» selskap kun lar seg gjennomføre i helgene, grunnet tilgjengelighet på 
lokaler etc. 
 
 


