
Velkommen til foreldremøte i 4A!



Agenda
● Oppstart
● Læringsmiljø
● Fag
● Svømming
● Diverse fra ledelsen
● Forventninger
● Klassekontakter/FAU-representanter
● Eventuelt      



Læringsmiljø 
● Flott klasse

Inkluderende og hjelpsomme
● Oppstart 

Stoler
Rammer og forventninger
Overganger - gå/vente
Kommer raskt inn
Vandring og kommentarer
Friminutt

● Stillesone
● Muntlighet og delaktighet
● Læringsvenn
● Komme raskt i gang
● “Arbeidskondis”

     



              Læringsmiljø 
● Hvordan klassen jobber i forhold til miljø

       Klassens time - Link til livet - Livsmestring
                                 - Redd barna - Skap gode vennskap
                                 - Klassens valg  
           
● Elevtavla, Ansatte tavlen 
● Sosiale ferdigheter
● Trivselsregler



    Lesing og skriving 
● Ferdigheter i lesing 

- Flyt (- høytlesing)
- Lese og forstå (- dybde/mening)
- Lese for å lære

● Lesestrategier 
● Periodebaserte prosjekter - Leseuker
● Refleksjon og tolking av tekster
● Grammatikk og rettskriving
● Skrive tekster
        Kriterier

Minimum 15 minutters lesing om dagen 
Lesekvart
Aftenposten junior



Regning 
● Strategier
● Begreper - Mattespråk
● Regning i hverdagen
● De fire regneartene
● Gangetabellen 
● Klokken

● Skolens hjemmeside 
- nettsider til øving hjemme.

https://www.minskole.no/jaatten


Engelsk
● Muntlighet
● Skriftlighet
● Lesing
● Autentiske tekster (barnebøker, 

sangtekster og videoer)- input



Svømming
LK20- Elevene skal være svømmedyktig ved å falle uti på dypt vann, svømme 100 meter på 
magen, og underveis dykke ned og hente en gjenstand med hendene, stoppe og hvile i 3 
minutter (og samtidig flyte på magen, orientere seg, rulle over og flyte på ryggen), og deretter 
svømme 100 meter på rygg og ta seg opp på land.

● Varer til vinterferien (hver onsdag).
● Tillatt med svømmebriller (ikke dykkermaske).
● Øver på vanntilvenning, og videre crawl- og ryggsvømming.
● Elevene skal bli trygge i vannet.



          Diverse fra ledelsen 
● Skolefravær

                             Gi beskjed til lærer på mail ved en dags fravær.                                               
         Ved flere dager søkes det permisjon - skjema ligger på skolens nettsider. 
         Mer enn 10 dager anbefales ikke.

● Trafikksikkerhet
● Gå, sykle - Husk lås
● Utviklingssamtaler: 01.11 og 08.11
● Lekser

Leselekse fram til høstferien. Lese med flyt.
   



Diverse fra ledelsen
● §9A - En rettighet

           Alle elever har rett til å ha et trygt og godt skolemiljø som fremmer     
      helse, trivsel og læring.

      Det er nulltoleranse mot mobbing i skolen. Det er elevenes egen    
      opplevelse av hvordan de har det på skolen,  som er avgjørende.    
      Skolen skal sørge for at alle elever har det trygt og godt på skolen. 

      Aktivitetsplikt



          Forventninger 
● Søvn, mat
● Utstyr - klær etter vær
● Foreldretavla

● Opplada chromebook
● Digitale oppgaver på skolen
● Chromebook: Nettvett 

                      - foreldre følge med



Klassekontakter & FAU har ordet
● Klassekontakter

Linn Endresen og Anne Christine Bie

● FAU-representanter

       Nurul Azyanti og Siren Ertzeid



Eventuelt
●

●


