
Velkommen til foreldremøte
 for 2. trinn
06.09.21



Voksne på trinnet. - Simen Moe Grepperud
- Øystein Stray Kostøl
- Turid Lohne Liene
- Ragnhild Songe (tirsdag og 

fredag)



Dagsrytmen - Utelek hver morgen. Dagen starter 
ute.

- Stasjoner mandag og onsdag.
- Turdag hver fredag.
- Vi kommer fortsatt til å leke mye.
- Vi avslutter dagen i 

klasserommet.



Faglig fokus dette 
halvåret.

- Temaperioder.

“Alle med”, “et hav av muligheter” 
og “ mellom himmel og jord” er 
navnet på temaperiodene før jul.

- Lesing
- Regning
- Skriving



Leselekser

Dato/Dag Tittel Underskrift foresatte Underskrift
Lærer

Til tirsdag Leselekse:

Valentindagen
Lese 3 ganger

Fritidslesing: Lese 10 min.

Til onsdag Leselekse:

Valentindagen

Lese 3 ganger

Fritidslesing: Lese 10 min.

Eksempel på leseskjema. Husk å lese flere ganger,  og signatur.



Sosialt fokus. - Trygghet blant barnene.

(Alle med er fokus! Barna må være trygge på hverandre, 
og ønske hverandre det beste!)

- Skape et trygt rom.

(Vi forsøker å skape en trygg atmosfære hvor alle kan 
være trygge på hverandre. Trygghet for å prøve og feile er 
grunnleggende for læring) 

- Fellesskap utenfor skolen

Vi oppfordrer dere foreldre til å ha grupper som er med på 
å skape relasjoner mellom voksne og barn. Det er viktig 
for å kunne skape et godt miljø.

- Årstidsgrupper

(Vi ønsker at dere har fire fellessamlinger for elevene, og 
gjerne dere voksne, i løpet av året. Vi har satt opp 
arrangørgrupper. Se senere lysbilde)



Diverse - Matpakker

(Det er nok med skiver og frukt. Kake 
har vi ikke med som niste.) 

- Innesko

(Fint om alle barna kan ha innesko. 
Inneskoene kan også være gymsko.)

- Utetøy og skift

(Fint om elevene har skift i hyllen. De 
blir våte. De må også ha passende 
tøy sil å være ute.)



Vi har satt opp  årstidsgrupper.
Den øverste på lista over årstidsgruppe er ansvarlig for å delegere. :-) 



Datoer for 
årstidsgrupper.

Høst: 19.9.21 kl. 12.00 - 14.00 i 
skolegården

Vinter: 22.01.22 12.00 - 14.00

Vår: 4.4.22 Tutlamoen kl. 12:00-14:00

Sommer: 09.06.22 kl. 1700 - 1900 i 
Høllen.



Valg av vara til 
foreldrekontakt.

Ny vara er:  Joakim Kargaard 
(Pappa til Joshua)

Vara blir foreldrekontakt i tredje 
klasse.

Foreldre kontakt er:  Kristian Foshaug 

(Pappa til Ole Emander)    


