
Referat fra første Foreldremøte, 1. klasse Flekkerøy 2019/20 
 
20. august 2019 
 
Hege informerte om hvordan det har vært de første dagene, og hvordan det har vært å møte de nye 
barna 
 
Info fra helsesykepleier 
 

• lurt å prioritere frokost før skoledagen 
• Nistepakke: Lurt med sunn mat, kanskje tenke at Nugatti og lignende pålegg er forbeholdt 

helger. Middagsrester, yoghurt etc.. Tips å gjøre matpakka enkel/ effektiv å spise- da det er 
begrenset tid til lunch (30 min) 

• Skolestartsundersøkelse; Utføres av helsesykepleier og lege. Foregår på skolen, ikke 
helsestasjon. Forelder må bli med på dette. Info vil bli gitt direkte 

• Folder tilgjengelig som gir info om Helsesykepleiers rolle og tjenester på skolen 
• Mat på turdag; Kan gjerne være mer spesielt- som ostesmørbrød, pølser, kakao etc. Men 

prøve å skille mellom hverdag og spesielle anledninger 
 
Info om tøy 
 

• sjekk byttetøy, noen har allerede fått bruk for dette. 
• Sko- pass på at det er tørre innesko tilgjengelig for barna  

 
Skolemelk 

 
• Ikke så mange som har bestilt dette enda- dette kan gjøres på skolelyst.no 
• Lurt å ha vannflaske i tillegg 

 
Kommunikasjon 
 

• Mye info finnes på minskole.no- velg Flekkerøy skole 
• Ukeplan finnes under «1. Trinn» 
• Kontaktinfo 
• Dersom sykdom, beskjeder etc: lurt å sende dette før dagen starter for lærerne (kl 0800) 
• Mappen: prøv å holde mappen ajour; dersom det er klistret smilefjes på ark/ papir betyr det at 

dette er sett (av lærerne), og kan tas ut av mappa 
 
Om fagene 
 

• Engelsk: Øver på små fraser gjennom året. Kjekt å følge med på dette, og oppfordrer hjemmet 
til å involvere seg i dette 

• Gym: Fokus på å ha det gøy. Trenger ikke skift/ gymtøy før 4. Klasse 
• Matte: Byggere på nysgjerrighet. Snakke om mønster, måling, spill. Gjøre matte interessant 

og spennende. Oppfordring til hjemmet: snakk om matte, følg med på oppgaveark, sett dere 
ned med barnet, og ta del i oppgavene 

• Norsk: Zeppelin boka kan beholdes i hjemmet frem til beskjed om å ta den med til skolen 
igjen, skal ikke behøve å ta denne med på skolen (i sekken). Oppfordrer til å se i denne 
sammen med barnet. Gjør lekser til en hyggelig stund; lystbetont, og samtidig noe 
utfordrende. Dersom leksene går lett unna, kan man gjøre ekstralekser 

• Smileboka: her skal det evt skrives/tegnes i, og skal ligge i mappa. Tas inn for gjennomgang, 
og så gis det smilefjes som respons 

• Om lekser: Oppgaveark blir delt ut i forkant av hva som skal læres i uka etter. Derfor er det 
ikke gitt at barnet vet løsningen på oppgavene- dette skal læres neste uke. Men helt ok å 
gjøre leksene også i forkant hvis det er ønskelig 

• Leseveiledning: Alle elevene gjør bokstavtesting. Ut i fra dette blir det kartlagt hvem som har 
behov for støtte i forhold til leseveiledning. Dette vil starte omkring uke 49 

http://skolelys.no/


• Appene «På sporet» og «Graphogame (Norsk)» blir brukt i leseveiledningen. Disse kan lastes 
ned og prøves ut også i hjemmet 

 
Foreldresamtalene 
 

• Alle får skjema som kan fylles ut i forkant av møtet. Blir gjennomgått på foreldresamtalen 
 
Vennegrupper 

 
• Setter sammen grupper av barn som ikke leker så ofte sammen til vanlig. Familien til barnet 

inviterer de andre barna til en ettermiddag sammen, og så går dette på rundgang. 
• Interressen for dette ble luftet. I utgangspunktet ikke veldig mange som meldte seg, men hvis 

dette er ønskelig går det an å ta kontakt ,så vil skolen være behjelpelig med å organisere 
_____________________________________________ 
 
Info fra foreldrekontakter 
 
Bursdag 

 
• Bursdagsgrupper er veldig bra, disse brukes i tillegg til venner 
• Det er relativt få jenter på trinnet, så en oppfordring til ekstra fokus på at ikke en eller noen få 

blir utelatt. Gjerne invitere alle 
• SFO sine lokaler kan leies til å arrangere bursdag 
• Veiledende «sats» for bursdagsgave: ca. 50,-. Fullt mulig å kunne gi penger i stedet for gave.  

 
Facebookgruppe 

 
• Facebookgruppa 2013 barn flekkerøy oppfordres til å følge 
• Ingen spesielle føringer for hva som kan tas opp på siden, men at en bruker det til 

opplysninger 
 
Aktivitet 

 
• Ettermiddagsaktivitet må organiseres av foreldrene selv 
• De som evt har lyst å dra i gang noe kan ta kontakt med foreldrekontakter for å få samkjørt 

dette 
 
GPS - gøy på skolen 
 

• Foreldrestyrt aktivitet, ettermiddag på skolen 
• Man vil få tildelt aktiviteter/ gjøremål av Cecilie etterhvert. Dersom det ikke passer, bytter man 

innbyrdes 
• Gevinster (til utlodning); kan gjerne være noe føringer på gevinster til utlodning 

 
Klassekasse 

 
• Kjekt å ha en klassekonto, til å dekke diverse utgifter 
• Ønskelig at man oppretter kto for dette. Alle betaler inn et gitt beløp. Bergitte kommer tilbake 

med mer info om dette 
 
Foreldrenettverk 
 

• Info om hva familienettverk er 
o Et sted foreldre blir kjent med hverandre 
o Kan ta opp saker man syns er vanskelig 
o Resultatet av dette har vist å være rus- og kriminalitetsforebyggende 
o Trenger ikke være så dramatisk; også små ting som leggetid, dataspill etc 

• Familienettverk blir en del av alle foreldremøter. I dag ble et «foreldrenettverk lite» avholdt 
hvor alle ble delt inn i tre grupper, og raskt sa Navn, hvem de er foreldre til og hvor de bor 


