
Foreldremøte 6/9 2018 
5. trinn 

 
Til stede: ca 62 foreldre 
 
Presentasjon av lærere på trinnet: Ingunn Heier Pedersen, Linda Nordfjord, Gøran 
Tveiten og Guri Jahren er kontaktlærere og har ansvar for undervisningen i de fleste 
fag. Merete L.Andersen er lærer i forming og musikk. Bodil Kristiansen og Jørn Are 
Hegstad er fagarbeidere. I tillegg er Petter Skaar lærling på trinnet. 
 
 
Rektor Terje Alfsen informerte om Chromebook. Hver elev får låne en chromebook av 
skolen. Alle foreldre er pliktige til å lese gjennom låneavtale og ordensreglement som 
ligger på hjemmesiden. 
Chromebooken er robust, men det er likevel viktig at elevene er forsiktige med den. 
Det skal ikke klistres noe på maskinen. Elevene skal kjenne igjen sin maskin på 
nummeret som står bak på maskinen. Etter foreldremøtet må foreldrene gå gjennom 
avtalen med sitt barn. Avtalen underskrives så av eleven og foreldrene og tas med på 
skolen. 
Hver dag må dataen være full-ladet før eleven går på skolen. For å kunne bruke 
maskinen må man være på nett!  Chromebooken skal bare brukes av eleven selv og 
kontaktlæreren. Før eleven får dataen har han/hun valgt et passord som er hemmelig. 
Erfaringene med at elevene har sin egen chromebook er så langt gode. 
 
Leksehjelp 
Vi er ikke en leksefri skole, men en leksebevisst skole. Leksene gis først og fremst i 
norsk, engelsk og matte.  
Hvis det er strevsomt for barnet med lekser, tar foreldre kontakt med kontaktlærer og 
hører om leksehjelp kan være noe for deres barn.  
 
Nå har vi ikke en egen fruktpause, men vi oppfordrer elevene til å ta frukt med ut i det 
første friminuttet. 
 
Vi har liten plass i garderoben, så det er fint om elevene ikke har mye ekstra tøy 
hengende. Innesko er det imidlertid viktig at de har stående. 
 
Ukeplanen kommer fra nå av ikke i papir, men digitalt. I classroom og og på 
hjemmesida. 
 
Det er gym hver tirsdag.  I utgangspunktet dusjer alle elevene etter gymtimen. 
 
Annenhver fredag er det i tillegg fysisk aktivitet ledet av fagarbeiderne. 
 
 
 
 



 
 
I engelsk og matte har vi nå bøker på nett. (Quest og Multi) Innloggingen foregår via 
Feide.  
Selv om vi har digital lærebok i matte, regner vi i vanlig matte kladdebok. I tillegg 
kommer innføringsbok. 
Det vil vanligvis bli gitt en gloseprøve i engelsk hver fredag. 
I norsk har vi tradisjonelle lærebøker(Zeppelin). Skriving foregår både via tastatur og 
med blyant. Skrivelekse vil stort sett bli gitt i Classroom. Vi oppfordrer foreldre til 
fortsatt å høre barna i lesing og til å se over skrivearbeidet som blir gjort. 
 
I perioden mellom 15.oktober og 2.november vil det bli avholdt nasjonale prøver i 
regning, lesing og engelsk. Prøvene i regning og lesing er av 90 minutters varighet. 
Engelskprøven er i 60 minutter. Vi oppfordrer foreldre til å lese det som står på 
skolens hjemmeside om nasjonale prøver og gjerne se på eksempeloppgavene 
sammen med barna. 
 
Valg av foreldrekontakter: 
Foreldrekontakt/vara GPS Hildegunn Teinum Skage 
FAU Eirin Fidje 
GPS Connie Kaarevik 
Foreldrekontakt/vara FAU Anette Kristoffersen 
 
18.september kl 1800 er det oppstart med foreldrearbeid(FAU/GPS) 
 
 
Foreldrenettverksgrupper ble holdt. Gruppene ble delt inn i gutteforeldre og jenteforeldre. 
 
Takk for godt fremmøte og god deltagelse. 
 
Referent: Guri Jahren 
 
 






