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Sak 1 - Psykososialt miljø

Fokus på faglig trykk i alle undervisningstimene. Ønsker at elevene skal produsere mer

selvstendig arbeid. Enkelte ønsker selv å velge hvor mye de skal gjøre, så vi arbeider hele

tiden med at alle skal få best mulig faglig utbytte.

Mer grupperinger nå enn det var i høst. Det er da snakk om grupperinger både blant guttene

og jentene. Andre ganger, kan både guttene og jentene leke godt sammen.

Det er en muntlig aktiv gjeng. De er reflekterte og lytter til hverandre. Utfordringen er å vente

på tur. Alle har noe de skal ha sagt, og alle vil snakke først.

14 elever og 14 ulike behov. Noen elever opplever gjerne at ting kan være urettferdig, men

her må vi tenke på den enkelte elevs behov.

PPT som systemsak. Merker en positiv utvikling, men ting tar tid. Fokus på klassen, men vi

arbeider også med enkeltelever. Skolen har hatt jevnlige møter med PPT, og PPT er fremdeles

tilgjengelige dersom det er noe vi lurer på.

Sak 2 - Språkbruken blant elevene

Positiv utvikling når det gjelder språkbruken til elevene når vi er i klasserommet.

Belønningssystemet har fungert positiv på flere av elevene. Samtidig får vi høre at flere

elever fremdeles snakker stygt til hverandre når voksne ikke er til stede. Vi håper at

belønningssystemet kan ha påvirkning på språkbruken også når voksne ikke er til stede.

Sak 3 - konflikter

Opplever konflikter med utestenging. Vi skal svare skikkelig når noen snakker til oss, ikke

bare snu ryggen til. Greit med felles regel for antall elever det er lov å ha besøk av hjemme.

Sak 4 - voksenressurs i klassen



Samme ressursene som i høst. Ole Martin skal ut i pappapermisjon fra 27. april. Hanne

Thaaland tar over undervisningstimene. Hun studerer pedagogikk og kjenner til klassen fra

før.

De voksne som er i klassen, trives godt sammen med elevene. Kommer tilbake til neste

skoleår så fort vi vet noe.

Sak 5 - Kroppsøving og svømming

Når vi har kroppsøving er guttene delt i to garderober, og det står alltid en voksen utenfor

dørene og hører etter. Når vi har svømming er alle guttene i samme garderobe. Det ikke alt vi

får med oss. Oppfordrer foresatte til å ta kontakt dersom deres barn kommer hjem og forteller

om noe som har hendt i garderoben.

Sak 6 - Diverse

- Opplada chromebook

- Drikkeflaske i sekken

- Ikke ta med mobiltelefonen på skolen, med mindre det er nødvendig.

- Lurt å ha headset i hylla eller i sekken, med navn på.

Sak 7 - Veien videre

Arbeider videre med å følge klassereglene:

- Vi ber om ordet

- Vi snakker fint til både voksne og medelever

- Vi kommer presist til timene.

Vi fortsetter med positive tiltak som:

- Aktiviteter i løpet av skoledagen

- Tur 1 gang i måneden

- Jevnlige samtaler med elevene

- Samtale med helsesykepleier.

Sak 8 - Påskelunsj

Det ble bestemt at hver elev tar med seg en/to ting til påskelunsjen.

Med vennlig hilsen Marita, Ole Martin og Bente


