
Foreldremøte 7.trinn 11.09.18 

Informasjon fra rektor Magdele Johansen: 

Repetisjon fra i fjor om opplæringslovens § 9A om at alle elever har rett til et trygt og godt 

skolemiljø. Det er nulltoleranse mot krenking som diskriminering, trakassering, mobbing og 

vold. Alle som jobber på skolen (gjelder også skoleskyss) har en aktivitetsplikt. Det betyr at de 

er pliktige til å gripe inn. Hvis det er noe som ikke løser seg umiddelbart skal rektor varsles. 

Rektor har plikt til å få saken undersøkt og å sette inn tiltak. Det er elevens egen opplevelse 

som er viktigst. Hvis det meldes fra om en sak og skolen ikke setter inn tiltak innen ei uke (5 

virkedager) har man anledning til å kontakte fylkesmannen. Hvis saken gjelder en ansatt på 

skolen, ikke en elev, skal skolesjefen varsles direkte. 

Botngård skole er en Olweus-skole. Skolen ble sertifisert i vår. Olweus er et verktøy som skal 

bidra til å forbygge og redusere mobbing, gi støtte til og effektivt beskytte mobbeutsatte, 

styrke vennskapsrelasjoner i skolen og å øke bevisstheten og kunnskapen om mobbing. 

Olweusprogrammet bidrar til å styrke relasjoner og vennskapsbånd. Det finnes et årshjul for 

skolen med faste tema for olweustimene, blant annet mobbesirkelen.  

Vi som foreldre har ansvar for at ungene våre kommer våkne og opplagte på skolen, at de har 

spist frokost og har med matpakke. At de er kledd etter aktivitetene (uteklær, gymklær osv). 

Vi må bidra til å ansvarliggjøre elevene, de må holde orden på busskort. De som sykler til 

skolen SKAL BRUKE SYKKELHJELM! Vi må engasjere oss i skoledagen til ungene, snakk med 

ungene om skolen. Det er vi som foreldre som er sjef over skjermtid. For mye skjermtid er 

ikke til barnas beste. FØLG ALDERSGRENSER når det gjelder sosiale medier, spill osv.  

En annen del av foreldrerollen er at vi må lære våre unge at ikke alle mennesker er like, men 

at alle er like mye verdt. Aksepter hverandre som de er. Vi må være gode forbilder ved å vise 

omtanke for og å snakke positivt om andre barn og unge, deres foreldre, skolen og lærerne. 

Samarbeid med andre foreldre om felles regler for bursdager og ikke aksepter at noen blir 

holdt utenfor. Vi må være åpne for at også våre barn kan plage andre. Vi må snakke med 

barna om nettbruk og mobbing, hjelp ungene med å gjøre kloke valg, også på skjerm. 

Det har forekommet uønskede hendelser i forbindelse med mobilbruk i skoletida. Det er 

derfor opp til drøfting om Botngård skole skal bli en mobilfri skole. Det må nedfelles i skolens 

ordensreglement, men frem til det så øves det. Mobiltelefoner skal være avslått og ligge i 

sekken hvis de er med på skolen. Konsekvenser ved mobilbruk i skoletida vil være: inndradd 

telefon, anmerkning (ungdomstrinn) og kontakt med foresatte. Elever som har telefonen i 

skoletida kan ha vanskeligere for å konsentrere seg og de er mindre fysisk sosiale med andre. 

I løpet av et skoleår er det 190 skoledager. Søknad om permisjon for inntil fem dager til 

kontaktlærer, mens søknad om permisjon for inntil 14 dager skal til rektor. Skjema for å sende 

inn finner vi på hjemmesida til skolen.  

 

 



Informasjon fra skolehelsetjenesten ved Nina Fjellheim: 

Skolehelsetjenesten på Botngård skole består av Nina (helsesøster), Stina Skavdal (ledende 

helsesøster) og Kirsti Hofstad (psykiatrisk sykepleier).   

På 7. trinn tilbys elevene å ta HPV-vaksine. HPV er et svært vanlig virus som smitter lett ved 

seksuell kontakt. De fleste får en eller flere HPV-infeksjoner i løpet av livet. I de fleste tilfellene 

går HPV-infeksjonen, symptomfritt, over av seg selv i løpet av noen måneder. Noen ganger 

fører viruset til en langvarig infeksjon som kan føre til kreft. Den vanligste kreftformen som 

skyldes HPV-viruset er livmorhalskreft hos kvinner, men det kan føre til kreft i både endetarm, 

munn og svelg hos begge kjønn. I skjede og ytre kjønnsorganer hos kvinner og i penis hos 

menn. Vaksinen kan beskytte mot alle disse kreftformene i tillegg til at den kan forhindre 

spredning av viruset. Nytt av året er at denne vaksinen også tilbys guttene. Det er viktig at 

vaksinen settes før de blir utsatt for smitte (seksuell debut). Det sendes ut informasjon fra 

skolehelsetjenesten i uke 37. første vaksinering er i uke 38. Seks måneder etter første 

vaksinering skal de vaksineres igjen, uke 13 i 2019. Det finnes informasjon om vaksinen på 

folkehelseinstituttet og det er mulig å ta kontakt med skolehelsetjenesten. Det er mulig å 

ordne avtale om vaksinering på helsestasjonen ved behov. 

Informasjon fra kontaktlærerne: 

Dette er det siste året på barneskolen, starter forberedelse til ungdomsskolen i 

arbeidsmetoder. LESING ER FORTSATT HØYESTE PRIORITET. Det oppfordres til at alle gjør det 

som står som kan-lekse på ukeplana; les 15 minutter i valgfri bok og fortell til noen hva du har 

lest. Kommer muligheter for nettbasert, tilpasset, lesetrening, informasjon kommer. Lesinga 

kommer også inn i regning, lese tekstoppgaver, sorter informasjon og opplysninger. 

Opplæring i digitale ferdigheter intensiveres. Det å lete etter informasjon, være kritisk til 

kilder og lage egne presentasjoner. Dette er en del av forberedelsen til ungdomsskolen. 

Muntligeksamen på 10.trinn gjennomføres på denne måten. Trinnet har nå tilgang på PC-

tralle med PC-er til halve trinnet. Elevene har tilgang til Zokrates hvor de kan laste opp 

dokumenter som de kan hente frem og jobbe videre med hjemme. 

Det er snart tid for den halvårlige leseprøven. Senere blir det kartleggingsprøve i matematikk. 

Poenget med kartleggingsprøver er å finne ut hvordan elevene ligger an og eventuelt sette 

inn tiltak. Utviklingssamtalene blir fra uke 43 og utover. Informasjon om resultat fra 

kartleggingsprøvene kommer da. 

Det har vært en fin skolestart og miljøet i klassen er bedre. Det er glade, fornøyde unger som 

stort sett trives godt på skolen. Hvis ungene gir inntrykk av noe annet er det bare å ta kontakt 

med kontaktlærer. Det har kommet to nye gutter i klassen og tre av jentene har sluttet. Det er 

lagt opp til egne jentesamtaler. I forbindelse med forrige foreldremøte var det også innkalt til 

eget jenteforeldremøte. Flott initiativ! Når det er så få jenter må de «stå samlet». 

Informasjon fra korpset ved Lisbeth Hellemsbakken: 

For at bygda og skolen skal ha et korps trengs det medlemmer i korpset. Når korpset 

arrangerer prøvespilling er det mange unger som kommer og ønsker å bli med i korpset, men 

sier de ikke får lov av foreldrene. Når man er med i korpset lærer man å spille et instrument, 



får låne instrument og uniform og blir kjent med andre på tvers av både kjønn og alder. I 

korpset er det ingen reservebenk, alle får være med. Det snakkes om at det er så mye dugnad 

i korpset, men det er ikke mer enn å bake ei kake nå og da og å selge litt lodd og toalettpapir. 

Korpset har åpne øvinger frem til høstferien så det er bare å stikke innom på mandager fra 

klokka 18-20.  

Foreldregruppa: 

Det ble snakket litt om leggetid. Jevnt over er det mellom 21.30 og 22.00. De som samler inn 

telefoner når ungene legger seg forteller at det ryr inn snapper langt over midnatt.  

Roy Arild Johansen er ny klassekontakt i tillegg til Mabel (mor til Mikkel), Tonje (mor til Kevin) 

og Nina (mor til Kristina) som ble klassekontakter i fjor og har ett år igjen. Det er ønsket fra 

lærerne at det blir arrangert noe for elevene. Det kan være klassefest, karneval, halloween, 

julelunsj, påskelunsj, en kveld i ishallen og eventuelt jule- og sommeravslutning. Alle 

foreldrene kan ta initiativ til å arrangere noe, det må ikke være klassekontaktene. 

Facebookgruppa til klassen brukes til å fordele arbeidsoppgaver og å komme med innspill. De 

som er på facebook, men ikke er med i gruppa kan søke den opp: Foreldre til 7 Klasse 

Botngård Skole. Dere som ikke er på facebook bør alliere dere med noen som kan informere 

hvis det legges ut noe der. Hender seg at bursdagsinvitasjoner publiseres der, usikkert om det 

meldes til de som ikke er representert der. 

 

Referent Hege Tårnesvik 


