
Referat fra foreldremøte 24.9.20 
Oppmøte: Odd I Aabel, Bente Hope, John Håtveit Wik, Veronica Olsen, Ann Margret Svendsen Ramse, Christine 
Gullestad, Elise Torgrimsen, Tonje Folkedal Messelt, Charlotte Kvamsdal, Na Khom, Phany Hang, Kristian Foshaug. 
 
Meldt forfall: Mary Aabel, Yvonne Engdahl Kiledal, Asbjørn Kiledal. 
 

- Monica, Merethe og Ruby er i klassen nesten hele tiden. Janne er inne fire timer i uka. Det er nå langt 
færre voksne å forholde seg til, både for elever og foresatte.  

 
- “Ny start”. Bruk 4. klasse som en ny start. Det er en ny lærer, nye rutiner, og vi viser elevene at vi har 

stor tro på at 4. klasse skal bli et bra skoleår. Vi har fokus på fremsnakk, å løfte elevene opp og vise at 
vi har stor tro på dem. Det er viktig at foresatte hjemme snakker varmt om medelever, foresatte til 
medelever, skolen og skolearbeid.  

 
- Treffet på Tutlamoen var et godt initiativ. Det er ønskelig med flere slike treff gjennom skoleåret. 

Foreldrekontakter utfordrer også andre til å ta initiativ. Bør være lavterskel. 
 

- Vi fortsetter med uteskole på tirsdager gjennom hele året. Da er det viktig med klær etter vær. Vi 
sjekker værmelding på skolen sammen med elevene i forkant. Fint om alle har et sitteunderlag i 
sekken. På uteskole er det lov med varm drikke (te, kakao, toddy) og noen få kjeks eller Mellombar. 
Etter høstferien skal vi igang med enkel matlaging. Det kommer tydelig beskjed på ukebrevet om når 
elevene skal ta med egen mat, og når vi tilbereder mat som dekkes av skolen (korona-vennlig). Det 
kan likevel være lurt å ha med seg en liten niste i tillegg til den maten vi lager på uteskolen. Egen kniv 
medbringes ikke på uteskole. Vi tar med skolens kniver utover året og holder “spikkekurs” og bruker 
kniver under trygge forhold.  

 
- Etter høstferien er det tillatt med enkelt skift i hylla på skolen. Dette må taes med hjem på fredager. 

Elevene får påminnelse på skolen, men det er viktig at de tar ansvar for egne klær. 
 

- Utover høsten flytter vi kroppsøvingstimene innendørs til Torridal barneskole. Det vil da legges inn god 
tid til skifting og dusjing. Derfor blir det dobbeltime gym annenhver uke. Beskjed kommer på ukebrev. 
Det vil også bli svømmeundervisning i Aquarama i februar/mars. 

 
- Det er viktig at foresatte leser informasjonen som kommer på ukebrevene. Ta kontakt dersom noe er 

uklart. Monica og Merethe deler kontaktlæreransvaret for alle elevene.  
 

- Klær etter vær gjelder også når vi ikke er på uteskole. Vi er lenge ute i friminuttene og elevene blir fort 
kalde og urolige i timene dersom de blir våte. Paraply anbefales ikke. Det er vanskelig å leke med og 
ha gym med paraply :-)  

 
- §9a: Alle elever har en lovfestet rett til et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring. 

Skolen har aktivitetsplikt når elever ikke har et trygt og godt skolemiljø. Gi oss derfor beskjed dersom 
dere hører noe om eget eller andres barn. 

 

Foreldrekontakt: Mary Aabel 92 86 49 59. Vara: Ann-Margret S. Ramse  
E-post til kontaktlærere: 
monica.f.gloersen@kristiansand.kommune.no 
merethe.lien@kristiansand.kommune.no  
 

Telefon til skolen: 907 09 311 
Meldinger: MOS4 til 59 44 45 19 
Hjemmeside: minskole.no/mosby 
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- Noen opplever at det er mye lekser. Vi tar det med oss videre. Det er viktig at dere gir oss 
tilbakemelding både når det oppleves som for mye, men også for lite. Det er et stort spenn i 
elevgruppen og ikke alltid like enkelt å treffe alle. Leksehjelp onsdags morgen anbefales. Husk å levere 
svarslippen dersom dere vil benytte dere av tilbudet.  
 

- Oppdatert telefonliste sendes ut etter høstferien. Det er viktig at alle foresatte oppdaterer 
kontaktinfo + fototillatelse på IST. Dette gjør dere ved å gå inn på skolens hjemmeside og klikke på 
“IST skole” i menyen til høyre.  
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