
REFERAT FORELDREMØTE MAI 2018 

 

Rektor Terje ønsket velkommen og informerte om skolen 

● Flekkerøy skole har 420 elever og 50 ansatte i 40 årsverk..  

● Elevene deles inn i trinn, ikke klasser.  

● Skolen satser på lesing og er en Dysleksivennlig skole. 

● Skolens visjon er: VÅRE BARN FORANDRER VERDEN 

● Viktig at hjemmet snakker positivt om skolen til barna, selv om egne 

skoleerfaringer ikke nødvendigvis bare er gode. 

● Bry deg og ta ansvar, også når det gjelder andres barn. 

● Utviklingssamtaler: 

- 2 samtaler pr. år (før 15. november og før påske) 

- Samtalen varer i minimum 20 minutter 

- Elevene pleier ikke å delta på samtalene på 1. trinn. 

● Foreldrekontakter 

På 1. trinn velges to representanter som skal sitte i ett år og to 

representanter som skal sitte i to år. Deretter (fra 2. trinn) skal det 

velges to representanter hvert år som skal sitte i to år. 

Sittende foreldrerepresentanter skal fordele oppgavene slik: 

Foreldrerepresentant 1: Medlem i FAU 

Foreldrerepresentant 2: Foreldrekontakt på trinn og vara i FAU 

Foreldrerepresentant 3: Medlem i GPS 

Foreldrerepresentant 4: Foreldrekontakt på trinn og vara i GPS 

Medlem av FAU skal sitte i 2 år 

Medlem av GPS skal sitte i 2 år 

● Foreldremøter på trinn 

Det legges til rette for 1 foreldremøte for trinnet ved skolestart. I 

foreldremøtet i vårsemesteret skal det velges nye foreldrekontakter for 

neste skoleår.  

Hvert foreldremøte har en skoledel og en foreldredel der henholdsvis lærere 

og foreldre tar ansvaret. Lærerne på trinnet tar initiativ til samarbeid om 

begge møtene. 

Skolen utarbeider en felles presentasjon for foreldremøtene ved skolestart 

slik at alle får lik informasjon. 

 

Forberedelse til skolestart - Eva  

● Selvstendighet (do, skolisser, av- og påkledning) 

● Positiv omtale av skolen 

● Lek med bokstaver og tall (hjemme, i bilen, i butikken…) 

● Høytlesing 

● Ros og oppmuntring 

 

Praktiske opplysninger - Cathrine 

● Trenger egentlig ikke pennal det første året 



● Innesko og gymsko kan være det samme hvis de sitter godt på beina (ikke 

crocs) 

● De bør alltid ha skiftetøy liggende i garderoben 

● Husk klær etter vær (ha gjerne regntøy hengende på skolen) 

● Matpakke + frukt hver dag, og drikke for de som ikke kjøper melk. 

● Melk for de som ønsker det 4 dager i uken. 

● På turdag tar alle med drikke. 

● Elevene får en mappe til ukeplan og lekseark, som skal ligge i sekken. 

● Leseboken de får med seg skal bo hjemme, og ikke ligge i sekken. 

● Bussbarn blir møtt og fulgt opp til skolen av en voksen, og de blir fulgt til 

bussen etter skoletid. 

● Vakt fra 1.trinn ute hver morgen 10 min før det ringer. 

 

Organisering - Hege 

● Trygghet og trivsel viktigste målet første året 

● Overføringsmøter i barnehagene gir god og viktig info om barna 

● Når vi deler inn i kontaktlærergrupper tar vi hensyn til anbefaling fra 

barnehagene, at det blir en blanding fra de ulike barnehagene, likt antall 

gutter og jenter på hver gruppe, og evt andre behov vi har fått info om.  

● Organisering før høstferien – mye samvær i kontaktlærergrupper med 

gjennomgang av sommerleksa for å bli kjent. 

● Organisering etter høstferien – nye grupper, og stasjonsundervisning i 

tillegg til 3- og 2-deling. 

● Vi prøver å legge inn avbrudd med bevegelse i arbeidsøktene.  

● Én lang uteøkt i stedet for flere små – viktig sosialt 

● Gym hver torsdag. De trenger gymsko, men vi skifter ikke til gymtøy i 1. 

● Tur til Sildeneset hver fredag.  

● Faste plasser i garderobe, i samling og ved bord 

 

Kommunikasjon skole – hjem - Michael 

● Ukeplan inneholder timeplan, læringsmål, lekser og info- viktig å lese! 

● Gmail- og emailadresser + tlf.nr til skolen står alltid på ukeplan 

● Gmail brukes til beskjeder om sykdom, tannlege, etter skoletid osv 

● Andre henvendelser kan gjerne sendes til kontaktlærers email. 

 

Første skoledag - Hege 

Blir veldig lik førskoledagen, bortsett fra: 
- De får sin egen garderobeplass 

- De vet nå hvilken kontaktlærergruppe de tilhører 

- Dagen varer fra 09 til 12 

- Barna tar med mat og drikke, og vi spiser sammen 

- De har med Sommerlekse-boken                                                               - 

Flekkerøyposten fotograferer klassen 

Bursdagsgrupper – Hege 



Vi lærere deler elevene inn i gutte- og jente-bursdagsgrupper med 4-5 barn på 

hver. Dere må da invitere barna på gruppen, og er selvsagt helt fri til å 

invitere de dere vil utenom. Dette er en måte å forsikre seg om at alle 

barna blir invitert i noen bursdager i løpet av skoleåret. 

 

Elevinfo - Hege 

Det kan være greit for alle å vite at ei av jentene i klassen trives best i 

gutteklær og med guttesveis, og ser ut som en gutt. Hun leker for det 

meste med gutter. Hun vil bli plassert på en av gutte-bursdagsgruppene, 

da hun føler seg mest komfortabel med det.  

Vennegrupper – Hege 

På noen trinn har de vennegrupper. Skolen er da behjelpelige med å dele elevene 

inn i blandede grupper på ca 5. Hvert hjem får i oppgave å arrangere en 

aktivitet for de andre på gruppa i løpet av skoleåret. Dette kan foregå 

hjemme hos eleven eller på tur, men det skal være enkle og overkommelige 

aktiviteter.  

Vi tar opp temaet på foreldremøtet til høsten for å høre om det er interesse 

for dette. 

 

Valg av foreldrerepresentanter 

Fire flotte foreldre meldte seg frivillig. Vi sender ut navn og kontaktinfo på 

dem når de har fordelt vervene.  

 

Referent: Hege j. Richardsen 


