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Referat fra foreldremøte 21.04.2022  

Det er et godt oppmøte hvor 21 spente og engasjerte foreldre sitter stille som noen lys for å høre om 

hvordan det går med våre små håpefulle. 

Det oppstår noe forvirring i hvilket inngangs som skal benyttes ettersom inngangen til klasserommet 

er stengt… 

Heldigvis er vår klassekontakt Christina ute i god tid og godt forberedt for å vise vei. 

Det gestikulerer ivrig i vinduet hvor den en forvirrede foresatte etter den andre endelig finner frem 

til inngangen. 

Vi er litt etter tidskjema, men fortsatt med godt mot       

Agendaen for møte  

• Informasjon fra skolen  

• Foreldrenettverk  

• Bli kjent 

 

Informasjon fra skolen :  

Besøk på skolen :  

Lærerne er stolte av elevene som hadde besøk av 15-16 lærere fra kristiansand og Vennesla- 

kommune for å observere hvordan Mosby oppvekst senter praktiserer ALLE MED.  

Formålet med besøket er nysgjerrighet og  at det ryktes om hvilket spennende og fantastisk prosjekt 

dette er (det er til og med nådd rykter helt til Rogaland fylke som selvfølgelig er kjempe stas) 

Selv om lærerne synes det var litt skummelt å bli observert av så mange andre lærere så virket 

elevene uberørte av besøket og  de var både aktive og engasjerte i timene  (som de pleier)   

Informasjon til neste år  

Til neste år så er det Charlotte og Line Beck Øvrevik ( som har 7 klasse i år) og Rakel som skal følge 

våre små håpefulle videre.  

Charlotte forteller at hun gleder seg skikkelig og føler seg heldig som får mulighet til det og vi må jo si 

at det er gjensidig. 

Marianne og Marianne skal overta de nye første klassingene og Ina og Monica fra barnehagen skal 

inn som fagarbeidere i den nye første klassen fra høsten. 

Fra mai blir det uteskole for elevene våres på onsdager, da blir det tur sammen med Charlotte, Line 

og Rakel som blir en fin anledning for elevene å bli kjent med Line før høsten. 

Samme onsdagen så skal de nye første klassingene være på skolen i klasserommet for å bli kjent med 

både skole og nye lærere. 

Etter sommerferien ( høsten) så skal første time starte med lek ute så de som ikke går på SFO må 

sørge for å være kledd etter vær. 

De som går på SFO kler seg bare der når timen starter. 
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Avklaringer rundt permisjon 

Permisjon søkes dersom det er mer en 1 dag fravær. 

 Bakgrunnen for det er at det ikke er kapasitet til å behandle søknadene det resulterer. 

 Det legges også til at om vi skal ta ut barnene våre i permisjon så bør vi ha en god årsak til dette. 

tannlege, lege besøk eller fri i en dag så sendes det beskjed til lærere via de kanalene vi bruker. 

Bibliotek/ leseglede 

Lærerne forteller at det de opplever god oppfølging fra foreldrene på å lese lekse og elevene har god 

fremgang.  

På torsdager så låner de bøker på biblioteket. 

Elevene har leseglede og det er flott at foreldrene bruker tid til å stille spørsmål og kanskje fortelle 

enda mer om tema i boka som elevene med iver forteller om i klassen.  

Vi blir oppfordrer til å oppmuntre elevene som kanskje ikke er så ivrige til å lese bøker eller låne 

bøker å vise interesse og få dem til å fortelle om det de leser som bygger de opp og gjør leselysten 

større og bytte ut til nye bøker om de blir liggende litt lenge hjemme. 

Skolen tar gjerne igjen tips på bøker om det er noen som har noen gode forslag. 

Vennegruppe  

På foreldresamtalene så var det positiv stemning for å gjennomføre vennegrupper 

Det ble delt ut en liste hvor elevene er delt opp i grupper hvor det øverste navnet på gruppen tar 

initiativ til første møte. 

Alle skal få utdelt disse listene. 

Formålet med vennegrupper er å inkludere de elevene som ikke har så mange å leke med og 

forhindre utenforskap og bygge vennskap og relasjoner.  

Det skal ikke serveres mat og det oppfordres til å gjøre det så enkelt som mulig.  

Med lek i egen hage , på skolen sitt uteområde eller en tur til tutla, det skal være lavterskel. 

I utgangspunktet er det den ene voksne som er med barnene denne dagen, men om flere voksne 

ønsker å være sammen så er det selvsagt i orden. 

Det er et prøveprosjekt som testet ut før sommer med ca. 2-4 samlinger og gjøres en evaluering til 

høsten om det er noe vi bør fortsette med. 

Årstidgrupper :  

Nå er det en fin tid å ta opp tråden igjen og det vil bli tatt initiativ til et treff hvor både foreldre og 

barn er sammen. 

Tiss  

Et hjerte sukk fra lærerne etter som et tisseproblem som så ut til å ha blitt bedre har sklidd litt ut 

igjen.  
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Rett og slett utfordringer med å treffe toalettet som naturlig nok skaper ubehag for vaskepersonell 

og andre elever som skal bruke toalettene.  

Derfor så er det innført en regel med at guttene sitter og tisser på skolen.  

I den forbindelse er det fint at foreldrene snakker med barnene sine hjemme om dette og forsterker 

det der. For eksempel at du forteller at det er ok å stå å tisse hjemme, men på skolen må du sitte        

17 mai  

Det ser ut som det bli vanlig 17 mai i år ( HURRA)  

Stor stas for det små og sikkert mange som har savnet dette. 

Det er 6 klasse som har ansvaret for det 6 fra Mosby oppvekstsenter og 6 fra Torridal skole og noen 

representanter fra Torridal idrettslag.  

Oppmøte på bunnpris mer informasjon om dette kommer snart. 

Foreldre nettverk  

Har som formål å være en møteplass for samtale mellom foreldre som også kan romme vanskelige 

ting  det er et verktøy for å : 

• styrke og vedlikeholde det sosiale miljøet blant foreldre og elever 

 • forebygge mobbing og psykososiale vansker 

Møte blir ikke referat ført.  

En kort oppsummering av hva vi ble enige om  ligger på Facebook siden som Christina har lagt ut.  

 


