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Plan for møtet:

•Sosial kompetanse
•Litt faglig informasjon
•Nasjonale prøver
•Elever fra Bergeland vgs
•Diverse
•Forventninger til hjemmet
•Klassekontakt og FAU



Sosial kompetanse

•Mål hver uke
•Klassens time

- Sosial kompetanseplan
•Klasseregler
•Ordensregler
•Satsingsområde for Lassa skole
Å utvikle dannelse 

Dannelse handler om hvordan vi oppfører oss og hvordan vi omgås andre mennesker. 

Dannelse handler om å tenke på menneskene rundt oss og å oppføre oss mot dem på en måte 
som gjør godt for dem, oss selv og fellesskapet.



Hele skolen jobber med dette:

Å hilse på hverandre med øyekontakt - smil smitter

Å hilse på hverandre bekrefter fellesskap.
Å hilse på hverandre er en måte å anerkjenne hverandre på.
Å bli hilst på kan gi en sterkere følelse av tilhørighet:

- Føle oss velkommen/ønsket.
- Føle oss sett/lagt merke til.

Hilses det på en oppmerksom og vennlig måte føler vi oss verdsatte, og vi settes bedre i stand 
til å “oppdage” hvordan medelever har det. Dette gir igjen mulighet til å vise omsorg, 
oppmuntre, trøste..

“Smil til verden, og verden smiler til deg” :-) 

Når du smiler til andre, får du ofte et smil tilbake, noe som vil få deg til å føle deg bra/bedre/gi 
gode følelser.



Timelærere
Send mail til Halvor ( engelsk)
Terje ( gym)
Marie ( KRLE)

Send mail til de timelærne det gjelder. Mail ligge på 
linksidene 5 a på Lassa skole sine sider.



Nasjonale prøver, uke 37 og 38

https://www.udir.no/eksamen-og-prover/prover/nasjonale-prover/

https://www.udir.no/eksamen-og-prover/prover/rammeverk-for-nasjonale-prover/hva-er-nasjona
le-prover/

Formålet med nasjonale prøver er å gi skolen kunnskap om elevenes 
ferdigheter i lesing, regning og engelsk. Informasjonen fra prøvene skal 
danne grunnlag for underveisvurdering og kvalitetsutvikling på alle nivåer i 
skolesystemet. 

M.a. o underveisvurdering

https://www.udir.no/eksamen-og-prover/prover/nasjonale-prover/
https://www.udir.no/eksamen-og-prover/prover/rammeverk-for-nasjonale-prover/hva-er-nasjonale-prover/
https://www.udir.no/eksamen-og-prover/prover/rammeverk-for-nasjonale-prover/hva-er-nasjonale-prover/


Lundsvågen naturskole
5 a- mandag 28. oktober
kl 9.00 - 14.00

• Uteskole på Lundsvågen
• Viktig med gode klær
• Transport tur/retur eller buss

Kan noen bidra med skyss? Ellers må vi ta to busser kl. 8. 00 
og to busser hjem kl.14.00. Vi må gå et stykke på 
Lundsvågen. Det er en kjempeopplevelse for både voksne 
og barn.



IKT

•Ulike fag
•Nettvett

•Mobilbruk og sosiale medier
•På skolen jobber vi mye med nettvett 
•Oppfordrer dere foreldre til det samme



Elever fra Bergeland vgs

•Hver tirsdag og onsdag skal elever fra Bergeland vgs være 
med nesten hele dagen på trinnet.

•Ansvar, de er med og støtter elevene i timene samt gjøre 
kjekke aktiviteter i friminuttene

•De går 2. året på “Barne- og ungdomsarbeidere”



Diverse

•Leselekser veksler i ulike fag. Følg med på ukeplanene
•Digitale lekser/ husk Chromebook ferdig oppladet
•Husk bøker. Er det leselekse/skrivelekse i Feks Gaia, tas 

denne med på skolen. Multi oppgavebok bør også være 
med i sekken, da lekser vurderes av lærer og elever på 
fredager. 

•Innesko er viktig, vått og skittent i gangen.
•Godt utetøy er viktig - da eleven skal være ute i alle 

friminuttene.



Diverse

Lekser: Vi oppfordrer dere foreldre til å se på leksene til elevene før 
de leveres inn, både i skrivebøker og digitalt. Flott om dere signerer.

Å følge med i Chromebook er som å følge opp i skrivebøker

Hjelp ditt barn med å finne kjekke bøker. De leser minst 15 minutter 
hver dag. Link til Stavange bibliotek: BOKTIPS!

https://www.xn--slvberget-l8a.no/Anbefalinger/Lesetips-for-barn-og-unge/
5.-7.-klasse/Boktips-for-5.-6.-og-7.-klasse/(language)/nor-NO

https://www.xn--slvberget-l8a.no/Anbefalinger/Lesetips-for-barn-og-unge/5.-7.-klasse/Boktips-for-5.-6.-og-7.-klasse/(language)/nor-NO
https://www.xn--slvberget-l8a.no/Anbefalinger/Lesetips-for-barn-og-unge/5.-7.-klasse/Boktips-for-5.-6.-og-7.-klasse/(language)/nor-NO


Forventning til hjemmet;

•Spør og vis interesse for barnets hverdag i skolen – 
friminutt, vennskap, sosialt.

•Husk at ditt barns opplevelse er hans / hennes sannhet, 
andre kan ha oppfattet en situasjon på en annen måte, og 
kan ha sett / fått med seg noe ditt barn ikke har sett / 
oppfattet.

•Ha tro på, og forvent at barna i større og større grad kan 
løse problem og konflikter selv. Hør hva de forteller, spør 
hvilke løsningsforslag de har selv. Gi tilbakemelding til 
skolen når noe skjer, og ha tillit til at vi gjør vårt beste for å 
hjelpe hver enkelt elev.

•Snakk positivt om skole og medelever. 



•Oppfordrer til å sende en mail om dere har spørsmål eller 
tanker om noe! ☺

•Vi ser frem til et videre godt samarbeid med dere!

•Klassekontakt blir igjen Ellen( mor til Victoria). Alle 
applauderer for nytt gjenvalg.

•FAU- representant: Gunn( mor til Kristian) sitter til 1/1- 20 
og Sissel( mor til Olea) sitter til 1/1- 21. Siri ( mor til Marius) 
tar over etter Sissel.


