
Referat fra foreldremøte 25/9. 2018 

21 elever var representert. 

 

Rektor informerer: 

Rektor informerte om skole og læringsmiljø og § 9a. 

Snakket om aktivitetsplikten, vi som voksne på skolen må reagerer hvis det kommer inn saker der det 

er mistanke om mobbing. Da er det elevens opplevelse det legges vekt på.  

Skolesjefens kobles inn hvis ansatte krenker barn. 

Fylkesmannen er neste instans, hvis skolen ikke utfører tiltak de er pliktige til. 

Olweus- program for forebygging mot mobbing/ krenkende atferd. 

Foreldreansvar: søvn, god næring, klær, skjermbruk og følg opp fritiden. 

Foreldrerollen: dere som foreldre må være gode rollemodeller. Kontakt skolen hvis du er urolig for 

eget eller andres barn. Viktig at det tas direkte med skolen og ikke rundt middagsbordet.  

 

Kontaktlærere informerer 

43 elever på 4. trinn i år. 7 elever til Fagerenget Montessoriskole. 

Torunn, Marianne og Cecilie er årets kontaktlærere. 

Ann Kristin Standahl er vikar for Marianne. 

Renata har mat og helse + uteskole.  

Ingeborg og Nina Sjøli har svømming. 

Nytt i år:  

Mat og helse har de hver 3. uke. Det er kollisjon på kjøkkenet, så det er mulig at de får flyttet dag.  

A-plan. Elevene har egen arbeidsplan, der de selv velger hva de jobber med. Elevene liker A-plan, og 

det er veldig god arbeidsro i disse timene. 

Dusjing etter gym: vi håper å få inn mannlig assistent i dusjin, der det ikke er mannlig lærere i noen 

av de andre klassene som har gym. 

Klassen jobber med det sosiale. Fokus på det i oppstarten i år. «Jeg kan» lapper øker motivasjon og 

fokus. Klassen har også hemmelig venn.  

Det er fortsatt mye utestenging gjennom spill ( Fortnite). Mindre konflikter ute. Flere i klassen bruker 

mere tid i ballbingen. 

Klasse har Olweus klassemøter hver 14. dag. I uke 38 hadde de hver dag. 

Skolen har inspeksjonslogg der krenkende atferd skrives inn. Viktig for at vi skal klare å avdekke 

mobbing. 

 



Fagene: 

Klassen har veiledet norsk og matematikk 3 ganger i uken. 5 stasjoner. 

3 deling på mandager i M/H, svømming og norsk. 

Engelsk lesebøker i år. Egen glosebok som kan ligge inne i leseboka. Viktig å øve på glosene. 

 

Etter høstferien slutter vi å dele ut ukeplan annenhver uke. Da skal dere logge inn på 

foreldreportalen å hente ut ukeplan for deres barn. ( foreldreportalen.no/fosen ) logg inn med 

bankbrikke. 

Nye klassekontakter: Siw Kari Loen fortsetter 1 år 

                                        Bjørg Wahl Dalemark 

                                        Kathrine Simonsen. 

 

Foreldrene som var tilstede var enige om at alle sparer 200 kr. I halvåret. Pengene settes inn på 

elevene sitt navn.  

Det ble også stemt over mobilfri skole. Dette var det flertall på blant de oppmøtte. 

Klassekontaktene tok også opp aktiviteter som kan gjøres felles. 

Bytur på slutten av 4. trinn kom også opp som en sak. Viktig at elevene er med å tjene penger til 

denne ture. Fint hvis noen har forslag til hvordan det kan tjenes inn penger.  

 

Referat skrevet av Siw Kari Loen 


