
 

Foreldremøter høst 2019 - Oppsummering alle trinn 1920 

Hva er bra på Tastarustå skole?  Hvorfor mener dere dette er bra? 

 
Faglig: 

● oversiktlige og informative arbeidsplaner. Likt på trinnet. 
● elevmedvirkning 
● godt tilrettelagt  
● varierte valgfag. Noe for alle. 
● leksehjelp 
● fine utviklingssamtaler 

 
Sosialt: 

● godt miljø, inkluderende skole, fokus på relasjonsbygging, arbeider forebyggende(lite 

mobbing) 

○ skolen legger til rette for sosialt miljø i friminutt/TL, kantine, forebyggende 
arbeid med LINK, Langøy/leirskole og revy osv 

○ omsorg fra/god relasjon til lærerne. Elevene blir sett,hørt og tatt på alvor. 
○ fokus på trivsel og enkeltelever 

 
Samarbeid skole -hjem:  

● god kommunikasjon 

● positive, engasjerte/inkluderende og tilgjengelige lærere.Responderer kjapt, god og 
åpen tone  

● problemer/utfordringer som dukker opp tas tak i. 
● godt trinnsamarbeid - faglig og sosialt felles på trinn. 
● god overgang barne-ungdomsskolen. Otusdag + foreldremøte før sommeren 

● hjemmesiden er oversiktlig - mye nyttig informasjon. 

 

Hva er viktig å gjøre mer av for å skape godt læringsmiljø og godt læringsutbytte for eleven? 

 
Faglig: 

● skape engasjement for fagene - fenge interesse -  variasjon i metoder : 
○ Praktisk undervisning/aktiv læring- utnytte uteområdet mere 
○ Gaming, virtuell læring, kahoot,  
○ Gruppearbeid/presentasjoner- gode grupper 

 
● tilrettelegging - viktig at eleven opplever faglige utfordringer og mestring. Veiledning 

og oppfølging. 
● prøve-  og innleveringsplan gis i god tid. Tidsfrist er gjeldende. 
● stresse ned eksamensjaget og la elevene få jobbe med fagene gjennom skoleåret 
● viktig å stille krav, men være konkret i forventningene.  
● tilbakemeldinger på elevarbeid 
● fokus på læring, ikke karakterer.  
● oppfordre til kritisk og kreativ  tenkning.  

● fora der elevene evaluere undervisningen. 
● opprettholde møteplassen 

● tydelige rammer/klasseledelse - Arbeidsro, forutsigbarhet, trygghet, mobilbruk,orden- 
relasjon til enkelteleven.  

 

Sosialt: 



● fortsette positivt fokus og holdningsskapende arbeid  

● sosiale aktiviteter arrangementer  

● positivt fremsnakk av skolen/lærere 

● gode relasjoner, omsorg og tillit mellom elev-lærer.  

● økt lærertetthet for å skape trygghet 
● stabil lærertilgjengelighet ved sykdom. 
● godt støtteapparat rundt skolen 

 

Hvilke endringer tenker du/dere kan gjøre samarbeidet skole-hjem enda bedre?  

 
● lettere tilgjengelige arbeidsplaner, modulplaner, fagplaner, ev nyhetsbrev som kan 

være skrevet av elever. 

● utvikle den digitale kommunikasjonen, hjemmesiden, sms, foreldre classroom 

● foreldre som følger opp informasjon og er mer engasjert i skolen 

● viktig å balansere arbeidsmengden på skolen versus hjemme 

● raske tilbakemeldinger på manglende arbeid.  

● leksehjelp tilgjengelig på nett 

● oftere tilbakemeldinger på hvordan eleven har det og lett tilgjengelig kommunikasjon 

 

Hva kan dere som foreldre bidra med i forbedring av både læringsmiljøet og læringsutbyttet for 
eleven? 

 
● framsnakke skolen, vise interesse og engasjere oss i skolearbeidet 
● være en diskusjonspartner - fag og sosialt 
● anerkjenne og motivere eleven for faglig utvikling  
● lav terskel for å ta kontakt med skolen 
● gi tilbakemeldinger til lærer når noe er bra 
● oppmuntre og hjelpe til i skolearbeidet  
● holde seg oppdatert på planer og vurderinger 
● respekt for medelever 
● leksegrupper for elevene 
● bidra til god og konstruktiv kommunikasjon med skolens personal 
● bidra og delta på foreldremøter, samtaler og sosiale aktiviteter for klassen 
● fokus på søvn og kosthold 
● begrense sosiale medier 
● hjelpe eleven til egen disiplin i forhold til skolearbeidet samtidig som vi følger opp 

 

 


