
Velkommen til utviklingssamtaler våren 2021

Denne gang blir samtalen digital og eleven skal være med. Det vil bli satt av max 30 min pr.
samtale. Vi kommer til å bruke Google Meet til samtalene. For å komme inn i “møterommet”
logger dere inn på Google med elevenes Feide-brukernavn og -passord. Inne på Google
Classroom finner dere Meet-link til samtalen. Det er viktig at alle samtaler starter og slutter til
oppsatt tid, for alle vil komme inn i samme “møterom”.

Innholdet i samtalen vil være en tilbakemelding på kartleggingsprøven i regning og lesing,
samt elevens faglige og sosiale utvikling og trivsel på skolen. Dere skal fylle ut påstander og
spørsmål som står på dette arket og ha det klart til samtalen.

Dersom tidspunktet ikke passer, er det fint om dere kan bytte innbyrdes. Husk i så fall å gi
meg beskjed om byttet. Passer ingen av de oppsatte tidene, ta kontakt, så finner vi et annet
tidspunkt.

Onsdag 14. april Torsdag 15. april Mandag 19. april Tirsdag 20. april

14. 00 Aksel Mette Malene Louise Kaisa

14. 30 Einar Feyza Leonard Thealuna

15.00 Magnus Jonas Isak Elle Mina

15.30 Filip Isaac William Helle

16.00 Petter Sondre Erik Live

Jeg ser frem til å møte dere alle igjen.
Ta med samtalearket ferdig utfylt til skolen etter at vi har hatt samtalen.  Legg det gjerne i
beskjedpermen.

Mvh
Tone Kristin Fossan



Navn: ________________________

Samtaleark.

Fyll ut dette arket sammen med eleven og ta med på samtalen. Se også baksiden av arket.

Ja Nei Litt/ av og til

Jeg liker å lese.

Jeg leser i egen bok hver dag.

Jeg synes det er viktig at jeg blir god til å lese.

Jeg får mye hjelp til matteleksen hjemme.

Jeg gjør MSØ hjemme de dagene det står på lekseplanen.

Jeg liker å skrive setninger, fortellinger og eventyr.

Jeg kommer raskt i gang med arbeidet i timene.

Jeg har orden på plassen min i garderoben og ved pulten.

Jeg tøyser og forstyrrer i timene.

Hvis ja, hva er det du gjør som forstyrrer?
Svar:

Jeg liker best dette faget/ disse fagene:

Dette liker jeg best å jobbe med inne i klasserommet:

Dette liker jeg best å gjøre ute i friminuttene:

Hva kan du gjøre hvis du havner i konflikt med en i klassen?



Hvem liker du godt å leke sammen med?

Jeg trenger hjelp til på skolen:

Dette er jeg god til på skolen:

Annet?


