
Referat foreldremøte 20.10.21 

1. Informasjon om paragrafen §9a «Retten til et godt skolemiljø».  Nytt i paragraf 9a er at det er 

«elevens opplevelse» som er grunn til videre undersøkelse av en sak.  På 

www.nullmobbing.no  finner du informasjon om rettigheter og info. 

2. Organisering på trinnet: 

• Deler klassene mer på tvers.  

• Ny musikklærer Tone Cecilie. Blandet grupper i musikk. 

• Mat og helse hver 4 uke. Gøy for elevene! Her og er det også blandet klasser. 

• Elevene har også uteskole og kunst og håndverk som rullerer hver 4 uke. 

• Ronny Stenberg er ny på trinnet som timelærer. Han er en del i 4b og har ansvar for matte, 

samfunn og naturfag. Positivt at klassen får litt variasjon av lærere. 

• Inger Olsen er ansvarlig for gym. 

 

3. Skolen opplever det positivt at de har grupper på tvers. Ser at elever blir bedre kjent med 

hverandre og knytter nye bånd til hverandre. Lite konflikter i friminutter, sosialt veldig 

positivt og en fin start på skoleåret. 

Arbeidsinnsats i fagene: 

- Opplever at det er litt variabel innsats, øve litt på utholdenhet i oppgaver og at de kan jobbe 

litt mer med oppgavene før de leverer. 

- Jobber i en periode nå med finskrift, ser at de må ta det opp og øve på det igjen. Foreldrene 

kan gjerne hjelpe til litt og være litt kritiske til håndskriften så vi hjelper de med å forbedre 

skriften. Fokus på at det skal gå an og lese det de skriver uten problem. 

- Jobber med lesing og litt lengre tekster. Fokus på at elevene skal forstå det de leser og få en 

leseopplevelse.  

- Jobber med at de blir kritiske lesere; reflektere over hva de leser og om det er sant osv. 

Eleven må øve seg på å stille seg litt kritiske til den informasjonen de får både i tekster, samt 

på nettsteder osv.   

Lekser 

- Lekseplanen kommer på classroom og på skolens hjemmeside. 

- Vi ser at elevene ikke er helt selvstendige på dette med å få gjennomført leksene, så foreldre 

må hjelpe de og sjekke at leksene blir gjort. Selv om barnet har vært på leksehjelp, så er det 

veldig positivt om foreldrene ser over det sammen med barnet likevel.  

- Foreldrene hjelper barnet og hører leseleksene i løpet av uka. 

Engelsk 

- Sprik i forhold til ferdigheter, fint at man tar seg tid til og lese sammen med barnet og 

oversetter teksten for de så de henger med på skolen om det er utfordrende. 

-  Gi også beskjed om barnet trenger mer utfordring eller vanskeligere tekster.  

Felles temaer som klassene skal jobbe med 

- Det lurer jeg på (holder på med dette nå, forsker på epler og hvorfor de blir brune). 

- Vi i samfunnet 

- Sunn kropp og godt sinn 

- Jorda vår 

http://www.nullmobbing.no/


Trinntelefon 

- Når det er beskjeder om elever som er borte, ved sykdom, så må vi ringe trinntelefonen og gi 

beskjed. Telefon nr 38185440, tast 4. Hvis ingen tar telefonen på trinnet blir dere automatisk 

overført til Hildur. Da kan dere gi beskjeden til henne.  

o På denne måten forsikrer vi oss om at skolen får beskjed om fravær selv når 

kontaktlærerne ikke er tilstede.  

- Er det andre saker dere ønsker og ta opp eller gi beskjed om så kan dere gjerne sende dette 

på mail. Bruk mail adressen: mari.hvideberg.govertsen@kristiansand.kommune.no (denne 

ligger også på skolens hjemmeside).  

Diverse 

- Minner om at alle må ha skiftetøy og regntøy på skolen, eller andre klær som er tilpasset 

vær.  

- Alle må huske på innesko 

- Fruktpause; fint at alle får med seg noe til fruktpausen (frukt, grønnsak, yoghurt). De er ofte 

sultne når det kommer til denne pausen.  

- Kan være lurt å ha et hårstrikk tilgjengelig i sekken til den dagen de skal på skolekjøkkenet. 

- Husk å minne elevene på å lade chromebooken hjemme.  

- Minn elevene på mobilreglene; mobiler på mobilhotell eller skru den av i sekken. Mobilen 

skal ikke brukes inne på skolens område. Det er ikke lov til å ta bilde av andre uten tillatelse. 

- Nettvett; tips om family pairing på tik tok, og foreldreinnstillinger på youtube.  

- Være oppmerksomme på «squid game» (tv serie fra Netflix med 16 års grense). Eleven 

snakker masse om dette på skolen, samt at vi har sett de leker dette på skolen. Dette er 

uheldig lek som skaper konflikter.   

Sosialt 

- Klassevis juleavslutning i begynnelsen av desember. Mari undersøker ledig tidspunkt i 

foajeen.  

- Det vil bli en sosial samling i januar/februar neste år.  

Foreldrekontakt: 

Tonje Jørgensen er foreldrekontakt dette skoleåret.  

Anne Marit Kulien (mor til Oliver) meldte seg frivillig som vararepresentant dette skoleåret.  

 

Minner om facebook side: «Tunballen skole 1 rød». Dette er klassens facebook gruppe. 

 

Referat skrevet av Tonje Jørgensen og Mari Govertsen.  
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