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Referat foreldremøte høst 2019 

Skolestart 

Fin oppstart på 2. klasse. Elevene er mer trygge nå som alt ikke er ukjent, 

og dette gjør at flere ting går «på skinner».  

Nytt av året: 

- Leselekser er i småbøker så zeppelin bok skal ikke være med i 

sekken. Husk å kvitter når dere hører barna lese.  

- Tur annen hver torsdag. Følg med på lekseplanen når det er tur.  

- Flere forskjellige fag dette året; blant annet KRLE, musikk, naturfag, 

engelsk og samfunnsfag.  

Beskjeder til skolen 

Alle beskjeder til skolen skal gis via Visma. Husk å last ned appen igjen 

hvis den er borte fra telefonen. Det er ønskelig at alle beskjeder med 

endring av hvor elevene skal sendes etter skolen, blir gitt før kl. 11 

samme dag.  

Lekser 

- Norsk: lesing og skriving. Pass på å få sendt med småbøkene til 

skolen.  

- Engelsk: muntlig ord og setninger 

- Matte: Vi har ikke lenger tilgang til multi smart øving, så 

matteleksene blir på ark.  

Eventuelt 

- Minner om å sjekke at barna har skriftetøy og regntøy (+ støvler) 

- Innesko/gymsko 

- Dere må på ny abonnere på nyheter på hjemmesiden siden vi har 

byttet klassetrinn.  

Sosiale aktiviteter 

Årshjul som utgangspunkt. Dette vil si at vi har delt alle foreldre inn i 

grupper, der hver gruppe har ansvar for et sosialt arrangement i løpet av 

året. Under står navn på hvilke foresatte som har ansvar i de forskjellige 

gruppene.   

Ansvar høsten: Sarah, Mila, Leander, Celine og Niklas Emil 
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Ansvar vinter: Sebastian, Pernille, Jose, Isak, Ole og Oliver 

Ansvar vår: Ziniddn, Sidra, Johannes, Marley, Thilie og Melissa 

Forslag til aktiviteter: spillkveld på skolen, aketur, pizzakveld med lek i 

gymsalen, diskotek, tur til Grundetjønn.   

Foreldrene i klassen har en gruppe på facebook som heter «Tunballen 

skole 1. rød». Meld deg gjerne inn hvis du ikke allerede er det.  

Valg av foreldrerepresentanter 

Heidi Hobbesland (hovedrepresentant) 

John Ove Hjemlestad (vara) 

SFO 

Husk å overhold frister for SFO-plass i ferier.   

Bursdager 

Det var ønskelig med litt mer felles «regler» for hvordan bursdager blir 

feiret og dette med gaver. Det var enighet blant de som var på 

foreldremøte at man prøver å gå sammen om bursdager slik at det ikke 

blir så mange. Alle skal bli bedt i bursdagene- ikke dele gutter og jenter.   

Bursdagsgave: I forbindelse med bursdagsgave ble det bestemt at vi 

prøver en ordning fremover med «klassegave». Maks pris på denne gaven 

er 400 kr (ingen nedre grense). Dette vil si at elevene har ikke med seg 

gave når de deltar i bursdag, men at det i selskapet blir gitt en fellegave 

(foresatte til bursdagsbarnet ordner) som er fra hele klassen. Du har da 

ansvar for å kjøpe inn gave en gang i året i stedet for 17   

Sende bursdagsinvitasjoner på sms. Poengter at man skal si ifra om man 

kommer eller ikke. Send også beskjed til Mari så gir ho beskjed videre til 

de som eventuelt ikke kan språket.  

Tips om fritidsstilbud 

Anne Marit (mor til Oliver) inviterer de som ønsker det være med på 

bryting (mest bare lek, men litt «bryteteknikk») i gimlehallen. Da tilbyr de 

å kjøre barna inn til treningen. Gi beskjed dersom ditt barn vil være med.  

BARK- arrangeres av barnas røde kors. Gratis tilbud som er annen hver 

torsdag på Noden på Nodeland. Ta kontakt med Leander sin pappa, Eivind 

som kan fortelle mer eller ta med.  


