
Referat fra foreldremøtet 23.08.2018 
 
Per Fronth (foreldrerepresentant) og Hege ønsket velkommen. 
 
Hege sa litt om en positiv og hyggelig oppstart med 1.trinn, og viste 
hvordan en dagsrytme kan være på en vanlig skoledag. 1. og 7.trinn skal 
være prøvekaniner for skikkelig søppelsortering, og har blitt kurset litt i 
dette.  
 
Helsesøster, Heidi Vestbakken Nilsen, ga en beskrivelse av sin funksjon 
og sitt arbeid på Flekkerøy skole. Hun er stort sett til stede på kontoret 
sitt i 2.etasje i “Gamlebygget” i skoletiden. Om ikke lenge vil grupper (på 
ca 4 elever av gangen) bli hentet opp på kontoret for å bli målt og veid.  
Litt senere i høst blir elevene innkalt èn av gangen til Skolestart- 
undersøkelsen som også foregår på skolen, men da er foreldre med.  
Helsesøster er tilgjengelig for samtaler og spørsmål. Hun kan hjelpe 
selv, eller henvise til for eksempel fysioterapeut eller familiesenteret. 
Heidi oppfordrer til gode rutiner når det gjelder frokost og nistemat. 
Kontaktinfo + en liten folder om kosthold blir sendt med hjem i elevenes 
mappe. 
 
Solfrid minnet om at barna trenger regntøy på dager med utrygt vær, for 
vi er mye ute i all slags vær. Skiftetøy i tilfelle uhell, gode sko til gym og 
innesko er også nødvendig. Ta gjerne med vannflaske hver dag. Hvis 
man ønsker å gjøre endringer når det gjelder melk må man avslutte 
abonnementet hos Tine, for så å opprette et nytt. Penger fra avbrutt 
bestilling blir refundert etter hvert. 
I uke 35 fokuseres det på lus. I den anledning oppfordrer helsesøster og 
skolens ansatte alle foreldre til å sjekke både sine barn og seg selv. Lus 
smitter kun ved nærkontakt (ikke via luer), og man blir kvitt dem ved 
hjelp av lusekur + kontroll og oppfølging etterpå. Oppdages lus vil 
lærerne ha beskjed, slik at informasjon kan gis til foreldre på trinnet. 
 
Michael understreket at beskjeder som har med sykdom, fravær og etter 
skoletid å gjøre må sendes til trinnets gmail, slik at de når frem i tide. 



Gmail-adressen står på ukeplanen. Der står også hver enkelt 
kontaktlærers mail som brukes til annen informasjon / andre spørsmål.  
Michael hadde en liten omvisning på skolens hjemmeside 
www.minskole.no/flekkeroy hvor ukeplaner og andre dokumenter legges 
ut. Det er mulig å abonnere på nyheter på skolens hjemmeside. 
 
Eva informerte om engelskundervisning og om -lekser. Det vil av og til bli 
lagt ut lenker på ukeplanen til ukens engelsklekse. Hun oppfordrer til å la 
barna leke seg med engelske ord og begreper for å lære og for å bli 
trygg på det å snakke engelsk.  
Eva underviser også i gym, og påpeker viktigheten av godt skotøy. 
 
Michael viste frem matteboken klassen har begynt å jobbe i. I starten 
handler det om sortering, former og mønstre. Elevene har forventninger 
om å jobbe med tall og regnestykker, og det kommer snart det også. 
Matteboken “bor” på skolen, men barna vil annenhver uke få med seg 
oppgaveark i matte som lekse til fredag. Arket blir rettet og lagt i 
meldemappa uken etter. Fint om dere tar ut av mappa gamle lekseark 
og ukeplaner.  
Michael underviser også i Naturfag/Samfunnsfag. De skal innom mange 
spennende temaer i løpet av skoleåret. (Temaene står på ukeplanen.) 
 
Hege fortalte om organiseringen slik den er nå, med mye tid i 
kontaktlærergrupper. Etter høstferien starter vi med 
stasjonsundervisning, hvor gruppene er satt sammen på tvers av 
kontaktlærergrupper.  
Hege viste frem bokstavtesten som skal gjennomføres på alle elevene i 
løpet av de nærmeste ukene. Denne utføres i Kristiansand kommune, og 
er et godt verktøy til kartlegging av elevene. Bokstavtesten 
gjennomføres individuelt av kontaktlærer, og gir også en grei anledning 
for en liten elevsamtale. 
Til norskundervisningen har skolen kjøpt inn et helt nytt læreverk, Nye 
Zeppelin. Dessverre er ikke nettsider og lærerveiledning klare enda, så 
en oppdatert læreplan i norsk vil ikke være tilgjengelig på en stund.  

http://www.minskole.no/flekkeroy


Vi sjekker jevnlig gjennom skoleåret om elevene får med seg 
bokstavene og lydene vi til enhver tid har gjennomgått. Hvis vi ser at 
noen strever, vil Cathrine (som også er leselærer) bruke litt tid noen 
økter i uken på ekstra øving. 
Flekkerøy skole satser sterkt på lesing og tidlig innsats.  
 
Solfrid underviser i KRLE (Kristendom Religion Livssyn Etikk), og 
understreker viktigheten av inkludering og raushet, at alle er like mye 
verdt uansett legning, rase, livssyn, utseende osv). Foreldre og lærere 
må være gode forbilder for barna, hvis disse viktige verdiene virkelig skal 
få slå rot i de små. 
 
Saker som ble tatt opp i foreldre-delen (etter kaffepausen): 
 

- Bursdagsgrupper: Skolen sender ut oversikt over 
bursdagsgruppene igjen. Maksbeløp for bursdagsgave er 50 kr. 
Hvis noen inviterer alle guttene eller alle jentene er det ok å dele ut 
invitasjoner på skolen, men ellers gjøres dette på fritiden. 

- Vennegrupper:Hege sender ut mail til foreldrene med spørsmål om 
de ønsker å delta. Det vil bli satt en svarfrist, og så vil skolen være 
behjelpelig med å dele elevene i grupper på 4-5.  

- Facebook-gruppen som er opprettet vil være kanalen for det meste 
av informasjon og kommunikasjon mellom foreldrene på trinnet. 
Hvis du ikke er medlem av denne anbefales det å ta kontakt med 
noen slik at de kan legge deg til (du må være/bli venn på 
Facebook med den som skal legge deg til).  

- Det planlegges tur til Murane for alle som har tid og lyst.  
- Trening for jenter starter snart opp i Solkollen, onsdager kl.17-18. 

Tre fedre tar ansvar som trenere.  
- Guttetreninger er også på gang,- informasjon om dette kommer på 

Facebook-gruppen.  
 
 
 
 


