
Velkommen til 
foreldremøte på 

4.trinn



Oppstart
En herlig gjeng



Generell informasjon
● Oppladet chromebook og hodetelefoner. 
● Tuba Luba skal alltid ligge i sekken.
● Bøker som de har lekser i, må tilbake til skolen neste dag.
● Gjennomgå ukeplan sammen med ditt barn.
● Signere på skriftlige lekser.

● Stavskrift - funksjonell skrift.
● Lesing viktig for mestring på skolen. Bruk biblioteket. Lån kjekke bøker.

● Gi beskjed dersom det er endring/ feil på klasselisten.
● Innesko og skiftetøy. Merk med navn.
● Matpakke - ikke dele ut maten sin til andre.
● Send mail ved kommunikasjon med lærere.

Fotografering 
tirsdag 6. sept.
Gruppebilde og 
portrettbilde



Svømming og gym
Svømming:

Svøm Stavanger

Ferdighetsprøve tas i løpet av skoleåret og registreres i Conexus

Gym:

Dusjing etter gym starter opp i oktober. 



Klasseregler 4B

Jeg klarer lydløse overganger.

Jeg kommer rolig inn fra friminutt.

Jeg rekker opp hånden og venter på tur.

Jeg har fokus på læring.

Jeg lar andre bli med i leken.

Jeg er en god venn.



Jente- og guttegruppe

Jentegruppe 

- negativt kroppsspråk 

kommentarer, stygge blikk, himle med 
øynene, rekke tunge, blikking …

- være tre sammen - to mot en
- baksnakking
- utestenging
- når de bare får lov til å ha med 

en hjem

Guttegruppe

Øve på å 

- gi seg uten diskusjon
- følge reglene i spillet
- passe på seg selv



Endringer i vennskap
Endringer vi ofte ser i løpet av 4. trinn:

● Bytter venner 
● Mer bevisst på egne interesser 
● Gjør mer avtaler selv
● Prøver grenser 
● Modnes i utakt

Bufdir. no. Foreldrehverdag:  Hedvid Montgomery. 
Kort film om vennskap og følelser

https://www.bufdir.no/Foreldrehverdag/hedvig_montgomery_om_barns_utvikling/


Ønskeliste til foreldre:
Andre foreldre:

● Snakk sammen med andre foreldre i “fredstid” 
- bli kjent.

● Vær bevisst på hvordan du henvender deg til 
andre, og lytt når andre tar kontakt.

● Snakk fint om andre barn, foreldre og skolen.

● Vær rause mot hverandre og hverandres barn.

● Velg å SE! Selv om ditt barn har venner, velg å 
løfte blikket og SE etter om det er noen som 
ikke har det eller trenger en plass i ditt barns 
vennegjeng.



For mange elever har glemt …
Å lade opp Chromebook

Å ta med Chromebook

Å ta med hodetelefon

Å ta med engelskbøker

Å levere lekser

Å ha spiss blyant i pennalet



FAU - Klassekontakter
4A:

Klassekontakt :

FAU- repr:

4B:

Klassekontakt fra 1.9.22: 

Ida Kjeseth (mor Live) og Marie Guldbandsen Westre  (mor Magnus)

FAU- repr: 

Karen Mauritzen Midbøe (mor Erik) og Svend  Vihovde (far Mette Malene)


