
Sammendrag fra foreldremøtet 

13.09.2022 

 

Mål for undervisningen: 

 

 

 

Lærere i 2C: 

• Kontaktlærer  
• Marianne – norsk, engelsk, kunst, gym, krle og klassens time 

• Timelærer:  
• Veronica- Matte, Samf./naturfag, gym, musikk  
• Ansvar for klassen på torsdager 

• Pedagogisk medarbeider:  
• Ida Nesheim 

 

 

Norsk: 

• Læreverk: Salto lesebok, samt arbeidsbok på skolen 
• Lesing, øver på leseflyt 

- God rytme, strategier for avkoding, pause ved skilletegn. 
• Leseforståelse 

- Leseflyt påvirker leseforståelsen 
• Diktatord 
• Skriving, fokus på skrivelyst og friskriving. Fokus på å forme bokstavene 

riktig, samt at en skal danne seg en leselig håndskrift. 
• Chromebook, brukes noe, ikke mye. 

 

 

 



 

Matte: 

• Læreverk: Multi grunnbok og oppgavebok 
• Tallene 0-100 (addisjon og subtraksjon) 
• Forståelse, begreper & strategier 

• Automatisere, telle med 2, 5, 10 
• tierovergang 
• tallvenner 
• tvillingtall 
• dobbelt og halvparten 
• klokken (forventes at barna lærer hjemme, lite undervisning om 

klokken på skolen.) 
 

Engelsk: 

• 30 min i uken  (lite tid). «Putter» inn mye engelsk ila.skoledagen. 
• Muntlige aktiviteter - være i dialog 
• Skriftlige aktiviteter - fra ord til setning 
• Lese engelsk - fra ord - til lengre tekster 

 

 

Læreplanen: 

• Folkehelse og livsmestring 

- Bygge positivt selvbilde, trygge sin identitet,  

  akseptere at andre er forskjellig og har andre  

   meninger.  
• Demokrati og medborgerskap 

- Forholde seg til andre mennesker 

- Rettigheter og plikter 

- Bruke sin stemme, tenke kritisk 
• Bærekraftig utvikling 

- Verne om livet på jorda. 

 

 

 



Klassemiljø: 

 
• Felles ansvar for at alle har det bra 
• Gode venner og snakke positivt 
• Være snille og vise omsorg 
• Inkludere og samarbeide 
• Trøste og hjelpe 

• Regler 

• Klassens time – “Link til livet” 

• Psykisk helse 

• Leker og aktiviteter 

• Bygge et helt menneske  

Det ble fortalt om en klasse med stor læringslyst og mye positiv energi! 1C er 

en god gjeng med blide unger, som viser omsorg for hverandre og tar vare på 

hverandre. Det er mange elever i klassen som går foran som gode forbilder ved 

å spørre andre om de vil bli med i leken, og er flinke til å legge merke til om 

noen går alene. Det er stort fokus på at alle skal få være med, og lærer 

opplever at elever tør å komme til de voksne dersom noe ikke er greit. Dersom 

mindre konflikter oppstår, løses disse som regel raskt. En har inntrykk av at 

elevene i 1C føler at klasserommet er et fint sted å være. 

 

Ønsker fra skolen: 

• Hjemmesiden (abonnere)   
• Ukeplan 
• Lekseredusert skole 
• Mail til alle lærerne ved sykdom (sms v/hastesaker) 
• Chromebook (vil ikke bli sendt hjem) 
• Smartklokker (er lov dersom den er skrudd på skolemodus) 
• Klær etter vær. Skiftetøy i pose/nett 

• Frokost, matpakke og drikkeflaske. Det er viktig at alle spiser frokost før 

skolen. 

• Gymsko 
 

 

Fra FAU/ klassekontaktene: 

• Klassekontakter: Vil sette opp forslag til sosiale aktiviteter for klassen. 
Legges ut på Spond. Foreldregruppa er usikker på om det ønskes en ny 
runde med vennegrupper. Forslag om å ha en avstemning på Spond 
angående dette. 



 
• Fau-representanter:  Trafikksituasjonen ifm. byggeprosjekt på 

skoleveien.  (Skolen oppfordrer foreldre til å kontakte rektor dersom en 
føler at skoleveien er utrygg.) 

 

 

 

 
 

 


