
Referat fra foreldremøte på 5.trinn 

  

Dato: tirsdag 7.februar kl. 18.00 

 

 

1. Olweus 

Julia fortalte kort om hva Olweus er og at 

kontaktlærerne på trinnet kurses i filosofisk dialog. 

Olewustimer vil bli brukt til dette. Arne (inspektør) 

fortalte om resultatene fra Elevundersøkelsen. 

Undersøkelsen viser at elevene trives bedre enn i fjor, men resultatet er lavere enn 

landsgjennomsnittet.   

 

2. Vurdering for læring 

Skolen er med på et prosjekt som heter vurdering for læring. Det handler om at 

elevene skal få vite hvordan de gjør det på skolen og hva de bør jobbe med 

fremover. Elevene skal også vurdere selv hva de har lært og hva de ønsker å lære. 

 

3. Fravær 

Om ditt barn er syk en dag må du sende melding til nummeret: 59440011 samme 

dagen. Om ditt barn skal være borte fra skolen i mer enn en dag må dere søke om 

permisjon. Dere finner skjema på www.rjukanbs.no. Om det bare er en dag, kan 

dere si ifra til kontaktlærer. Si også ifra om ditt barn kommer for seint til skolen.  

 

4. Transponder 

Hvis dere vil kontakte skolen kan dere sende SMS til dette nummeret: 59440011.  

http://www.rjukanbs.no/


5. Skolens nettside 

Ann Marica viste nettsiden til skolen: www.rjukanbs.no. Viste varslingsknappen 

der man kan melde om saker til ledelsen anonymt og at man kan abonnere på 

ukeplanen. 

 

6. Aktiviteter på skolen (våren) 

03.03.17: World Cup Telemark på Gaustablikk  

Det vil også være skiaktiviteter for elevene. Elevene skal derfor ha med 

langrennski.  

21.04.17: Skidag på Møsvatn 

 

Skolen har ski som elevene kan låne til begge disse dagene. Spør Julia eller Ann 

Marica om ditt barn skal låne ski.  

 

7. Endring i klasseliste  

Vi informerte om at det er to nye elever i 5A som går på velkomst. 

 

8. Temauka (Jorda rundt-prosjektet) 

06.02-10.02 feirer vi at Rjukan barneskole har elever fra 

mange nasjonaliteter. Elevene på 5.trinn lager utstillinger 

om ulike land. Disse skal vises fram 09.02 og 10.02. 

Elevene kan ta med gjenstander eller mat fra landene om 

dere vil. Dette kan de ta med 09.02 eller 10.02.  

 

 

 

http://www.rjukanbs.no/


9. Eventuelt  

Foreldre ga tilbakemelding om at de var fornøyd med iPad og at elevene var mer 

motiverte for lekser. Det ble også nevnt at Showbie gjør det enkelt å følge med på 

elevenes arbeid.  

 

10. Foreldrekontaktene 

Det ble valgt nye foreldrekontakter. 

6A: Elisabeth Scott Delos Santos. Vara: Ruth Delos Santos Tambac. 

6B: Susanne Helen Samuelsen. Vara: Tonje Spak Jenbergsen. 

 

Vi trenger lagledere til fotballens dag 20.mai. Send SMS til Jorunn 91143188 eller 

Louise 93006196 om du kan stille. Vi er avhengig av dette for å kunne stille lag. 

 

Det blir skøyter i uke 11 med kakao og boller. Hyggelig om voksne også blir med. 

Påmelding og info kommer.  

 

Ikke sommeravslutning, skolen har musikal.  

I stedet ønsker vi en ettermiddag/kveld der elevene viser frem hvordan de jobber 

med iPad og evt. Spise kveldsmat sammen. 

 

Vi har ca. 30 000 kr på klassekasse og bruker litt til sosiale tiltak innimellom (eks. 

Halloween og kino i høst). Det ble ikke avgjort om vi skulle spare noe ekstra. 

Neste år er 17.mai og da må foreldrene sette av tid og bidra her. Dette er en 

viktig inntekt til leirskole i 7.trinn og avsluttingstur til Tusenfryd.  

 



FAU på ungdomskolen har sett på å lage føringer for klassetur i 10. klasse. Her 

har det vært diskusjoner om hvor mye man skal måtte spare til en slik tur. 

 

11. Showbie 

Ann Marica viste hvordan man kan logge på Showbie på smarttelefon, nettbrett 

og PC. Foreldre må ha tilgangskode til sitt barn, ta kontakt for å få kode. Viste 

hvor man finner ukeplan og hvor man finner lekser. 

 

 

Hilsen kontaktlærerne på 5.trinn 

Ann Marica Sollid og Julia Kramviken 


