
Referat fra foreldremøte tirsdag 06.09.2022

Hva er nytt dette skoleåret?

● Lærere på trinnet: Marte – kontaktlærere 3A (sykemeldt nå)

                                    Rannveig – kontaktlærer 3B

 Bjørg - timelærer

  Inger – timelærer

 Maya – deltid fagarbeider

● En ny elev i 3B, Michelline

Tema: Godt skoleår – i perioden fram til høstferien, gjelder hele skolen.

● Skape trygt og inkluderende læringsmiljø

● Få på plass rutiner

● Tur hver onsdag frem til høstferien

● Tid til å prate med den enkelte elev og se sosialt samspill

● §9A – alle har rett til trygt og godt skolemiljø. Les mer her!

Visma flyt skole – eget skriv om dette er det ut i leksemappa
● Nytt kommunikasjonssystem for skolen

● Logg først inn i foreldreportalen på nettsida

● Last ned en app på mobilen

● Foresatte melder fravær – får ikke svar!

● Beskjeder i Visma – til hvem?

● NB: Ikke sensitiv info!

● Ikke bruk trinntelefon og privat mobil. Send mail ved behov.

Lekser
● Leksehjelp for 3. trinn – påmelding på hjemmesida!

Mandag kl 13.10 – 14.00 – skolebuss – må være tida ut

● Viktig at voksne følger opp lekser!



● Finskrift – velge sammenhengende eller ikke

● Engelsklekse – lese og oversette sammen med en voksen 

● Lekser samles inn på fredager

● Alle skolesaker i sekken hver dag!

● Ta kontakt og avtalt tilpasning ved behov!

Mat - det er ikke lov å ha godteri på skolen.
● Sunn niste - signaleffekten

● Fruktpause kl 09.50

● Lunsj kl 11. 20

● Spise sin egen mat

● Tur – bål = kan ha mat til grilling, ikke nødvendigvis pølser hver gang.

● NB: Nøtteallergi – ingen nøtter på skolen!

Neste uke

● Tirsdag besøk av kunstner

● Onsdag skolefotografering -  portrettfotografering

● skolekatalog

● tilbud om å kjøpe bilder, kommer på mail

Klassevis i klasserommet:

● Valg av foreldrekontakter:
3A : Linn Beate Simonsen (mor til Liv), og vara ble Tina Kristensen (mor til Herman).

3B: Mariell Hageland (mor til Leo) tar oppgaven ett år til, vara Jannicke Engmark (mor til
Lukas) – hun rykker opp neste skoleår.

● Bursdagsfeiring – inviter enten alle guttene, alle jentene eller hele klassen, ikke velg ut noen!
Det er fint å dele ut invitasjonslapper på skolen.

● Bursdagsgaver:      - 3A er enige om 50 kr til gave.

– 3B er enige om at barna ikke har med gave, men gjerne en tegning/kort.
Bursdagsbarnets foreldre kjøper en gave på vegne av klassen , verdi kr 400,-.

● Vennegrupper kuttes ut i begge klassene.

● Sosiale treff: I begge klassene deles foreldrene inn i grupper etter klasselista, hver gruppe får
ansvar for en samling i løpet av skoleåret.  (Se liste under ! )



● Viktig at alle sosiale samlinger og aktiviteter legges opp slik at alle blir inkludert! Ingen
betaling. Hjelp hverandre med transport!

Grupper som har ansvar for sosiale treff i 3B:

Høst - halloween Vinter - jul Vår - karneval? Sommer - grilling

Elever
+ noen voksne

Elever, foreldre og
søsken

Elever
+ noen voksne

Elever foreldre og
søsken

Ansvar foreldre til:

Sabir
Belal
Andreas
Adele
Emile
Lara
Lukas

Ansvar foreldre til:

Malin
Matiass
Celine
Hans Oliver
Katarina
Lykke
Aleksander

Ansvar foreldre til:

Sidra
Michelline
Jonas
Levi
Leon Matti
Emmelin
Leandra

Ansvar foreldre til:

Emma
Leo
Cassandra
Seemar
Leon T
Madelen
Vilde

Grupper som har ansvar for sosiale treff i 3A kommer fra Marte.

Ref: Rannveig Midbøe


