
GRIM SKOLE - Mangfold, mestring og muligheter

- Med blikk for alle og rom for den enkelte



Foreldremøte 9.trinn

Grim skole 26. august 2019



• Rektor Preben Skogen

• Inspektør Tor Helge Foss

• Inspektør Åse Marit Eikestøl

• Helsesøstere Unni Stordalen og Else Marit Roland

• Rådgiver Sigrid Vaage

• Sosiallærer Marianne Haus

• Spes.ped.koordinator Heidi Thon

• Sosionom / miljøterapeut Silje Olsen



Grim skole 2019-2020

• Oppstarten på 

skoleåret

– 465 elever

– 18 klasser

– 60 ansatte



Fag

Avgangsfag

• Kunst og håndverk

• Mat og helse

• Valgfag

Nye fag

• Musikk

• Utdanningsvalg

• Mat og helse



Utdanningsvalg 9.trinn

• 2 timer pr. uke

• Skal forberede elevene på valget de skal 

ta i 10.klasse

• Personlige valg, arbeidsliv samt yrke og 

utdanning



Y-valgmesse
Utdanningsmesse for begge Agder fylkene 

Sørlandshallen

Uke …..

Åpen på kveldstid



Åpen skole

• ….: KKG, Vågsbygd og Vennesla

• ….: Kvadraturen, Tangen og Søgne



«Jobbskyggedag»

• I begynnelsen av juni

• Være med en voksen på jobb

• Observere



Matpakke

• Sunn mat 

• Kantine

• Skolefrukt.no

• Skolelyst.no



IKT

• Bærbar datamaskin i 

klasserom

• Skolens hjemmeside

– minskole.no/grim

– IST 

http://www.minskole.no/grim


Leksehjelp



Fraværsprosedyre

1. Hvis en elev er borte eller skal forlate skolen i løpet av dagen, melder 

foresatte til skolen samme dag.

2. Melding til skolen gis på e-post til kontaktlærer eller ved å ringe til 

skolen.

3. Hvis skolen ikke får melding om slikt fravær, kontakter skolen hjemmet 

for å etterspørre eleven og årsak til fraværet.

4. Det innkalles til møte på skolen hvis en elev er borte fra skolen:

– Fem dager sammenhengende

– 25% fravær i løpet av tre uker (ca 4 dager)

– Forlater skolen/kommer sent tre ganger eller mer i løpet av tre uker.

5. Oppfølgingsmøte skal avholdes etter tre uker.



Friminuttene

• Aktiviteter

• Elevrådet –

turneringer

• Mediateket

• Masse baller og 

utstyr

• Skoleravner

• Kantine



Universitetet i Agder

• Praksislærere

• Studenter høst og 

vår i 3-4 uker

• Overtar 

undervisningen med 

veiledning av lærer



Nasjonale prøver

Starter fra 2.september

• Lesing

• Regning



Nasjonale prøver

• Kartlegging av 

grunnleggende 

ferdigheter

• Resultater gis på 

konferansen eller 

sendes hjem.

• Oppfølging av elever 

og klasse i etterkant. 



• Snakke positivt om skole og alle fag

• Støtte i lekser (ikke nødvendigvis hjelp)

• Gode arbeidsvaner – leksetid – fast sted.

• Snakke om skole, utdanning og yrkesvalg. 
Bevisstgjøring om at det som gjøres i dag 
har betydning for voksenlivet

Foreldrenes direkte involvering i barnets læringsaktiviteter har vist seg å ha en klar og gunstig 
effekt på barnets skolemotivasjon og generelle trivsel. Høytlesing, diskusjoner, sosiale 
ferdigheter og det å styrke mestrings-kompetansen hos barna hjemme, er positive bidrag til 
læring i skolen. 

Den kultur som er utviklet i den enkelte familie er viktigere enn familiens sosioøkonomiske 
status og etnisitet i forhold til om eleven lykkes i skolesammenheng (Professor Birkemo, 2002)

Foreldre som støtter



Elevenes skolemiljø

• Alle har rett på et godt 
skolemiljø

• klassetrivsel.no

• Melde fra om 
krenkelser som erting 
og mobbing
– Informasjon ligger på 

nullmobbing.no

– Si i fra til skolen

• Aktivitetsplan 

http://www.klassetrivsel.no/
http://www.nullmobing.no/
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