
VELKOMMEN TIL SKOLE-HJEM MØTE 03.02.2020



Saksliste

18.00 - 18.30 klassevis i klasserommene

• Påmelding til samtaletimer

• Eventuelt

18.30 - 20.00 felles på mediarommet

• Forebygging av rusproblemer 
v. Mathias Engebakken

• FAU

• Gjennomgang av 
trivselsundersøkelsen

• Lekser

• Overnattingstur til Trevatn 
Velpark

• Overgang ungdomsskole

• Eventuelt: 17.mai

Fra sopptur høsten 2019



Forebygging av 
rusproblemer

v. Mathias Engebakken

Vi samlet inn 1815 kr til 
barnekreftforeningen på 
Grønn Fredag!



FAU

Fra besøket på Søndre 
Land Beredskapssenter.



Gjennomgang 
av trivselsundersøkelsen

Motivasjon

Mobbing

Fra sopptur høsten 2019



"På ungdomsskolen har 
de nesten ingen lekser"! 
• 3 ukers prøveprosjekt: erfare en 

skolehverdag uten obligatoriske lekser.

• Elevene får tydelige læringsmål og forslag 
til veier til mål, og er med på å vurdere 
hva de trenger å jobbe med.

• Elevmedvirkning:

• Et tiltak for at elevene selv skal delta 
mer i hvordan deres undervisning 
foregår.

• Elevene skal ta en aktiv del i 
vurdering av eget arbeid og 
opplæring.

• Eleven får en dypere forståelse av 
opplæringen og interesse via økt 
deltagelse i utformingen av den.
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Overnattingstur til Trevatn Velpark 15. - 16.juni
Kjøre bagasje for syklistene opp 2

Sykle opp til Velparken sammen med 
elevene

4

Være «vakt» fra lærerne reiser hjem 
14.30- ca 18.30

7

Overnatte 18.30- 4

Komme på morgenen, hjelpe til med 
frokost, nedrigging

2

Være med å sykle ned 4

Kjøre bagasje ned for syklistene 2



Overgang til SLUS

Hentet fra årshjulet til fjorårets 7.trinn

• Besøk av inspektør på ungdomsskolen (uke 14). Forteller og informerer om skolen og 
valgfagene.

• Besøk fra andre 7.trinnselever i Søndre-Land (uke 15). Kontaktlærerne på Fryal tar 
initiativ til å invitere.

• Overføringsmøter med foresatte og ungdomsskolen for aktuelle elever (Inge Mona 
organiserer).

• Elevene ønsker seg klassekamerater til ungdomsskolen. Elevene skriver ned 6 ønsker 
fra Fryal, Odnes eller Land Montessori (oppfylle minimum 1 ønske). Ønskene må være 
klare før klassesammensetningsmøte.

• Klassesammensetningsmøte, kontaktlærere. (Uke 21) Kontaktlærerne setter opp et 
forslag i forkant av møte.

• Elevene velger valgfag til ungdomsskolen. Skriv fra u-skolen kommer.

• Elevene besøker U-skolen. Her får de vite klassene sine og kontaktlærere (Uke 25)



17.mai

Fra besøket på 
Energisenteret på 
Hunderfossen.



Evt.
- Avslutning 17.juni

FGP 2019


