
 

Referat fra foreldremøte onsdag 6. april 

Møtet startet med en felles del i klasserommet til 2B. Kontaktlærerne informerte med 

mulighet for spørsmål og innspill. Følgende ble tatt opp: 

- De som jobber på 2. trinn er: Kontaktlærere: Andrea (2A) og Rannveig (2B) 

- Timelærere: Amalie, Inger, Gro, Maria 

- Fagarbeider: Arafat og Maya 

 

- Klassene vil fortsette slik som de er nå… Skape et godt klassemiljø! ☺ 

- Beskjeder før skolestart. Ved spesielle tilfeller: ring kontoret. Mail leses ikke i 

undervisningstiden. 

- Før påske: Påskelunsj på fredag! Ta med et pålegg til deling på klassen. 

- Ikke bål på tur etter påske. 

- Prosjekt: Jorda vår, om de ulike verdensdelene. Passkontroll, Grej of the 

day. 

- Felles avslutning for hele trinnet ute før sommerferien? ☺ Grilling, aktiviteter 

og kos…  Dette ble bestemt og organiseres av foreldrekontaktene i samarbeid 

med andre foreldre og kontaktlærerne.  

 

Siste del av møtet var delt i de to klassene.  

Av totalt 28 elever i 2B var omtrent 20 representert på møtet. Foreldrene enige om 

følgende: 

Bursdagsgaver:  

Nå i 2. klasse gir elevene ikke gaver til hverandre, men oppfordres til å tegne og 

skrive eller si noen fine ord.  

Fra august, starten av 3. klasse gjelder ordningen med klassegave. Gjestene som 

kommer i bursdagen har ikke med seg gave. Men foreldrene til bursdagsbarnet 

kjøper en gave som er fra klassen. Denne åpens i selskapet slik at gjestene får se 

hva som er i gaven. Det ble anslått en verdi på ca kr 300.   

Det kom fram flere argumenter for denne ordningen; 

1. -  billigere enn å gi gave til hver bursdag barnet skal være med å feire.  

2. – lettere for foreldrene til bursdagsbarnet å kjøpe en gave som passer til det 

barnet liker. 

3. – klimavennlig og besparende å kjøpe en fin gave i stede for mange små 

«tulle» gaver. 

 

 



 

Vennegrupper: Nå setter vi i gang med vennegrupper på fritiden.  

Kontaktlærer, Rannveig, deler klassen i grupper på 4- 5 elever. Jeg har passet på at 

det er minst 2 jenter og 2 gutter på hver gruppe. Den som står øverst på lista, med 

strek under, har ansvar for å invitere til første treff. Dette bør gjennomføres i løpet av 

april. Neste på lista har ansvar neste gang. Håpet er å få til 3-4 samlinger i løpet 

tiden som er igjen av 2. klasse. 

 

Det er ønskelig at foreldrene er med på samlingen. Det ble anslått en tidsramme på 

ca. 1 times tid og bestemt at det ikke skal servers noe mat. Den som er ansvarlig 

avgjør selv om de vil invitere folk hjem til seg eller foreslår et sted å møtes utendørs. 

Det bør ikke koste penger! 

Håper alle er positive og vil delta i gruppene! Dette kan få stor positiv betydning for 

det sosiale miljøet i klassen. Det er viktig at både barn og voksne får mulighet til å bli 

kjent med hverandre på kryss og tvers i en uformell part og lek.  

Gruppene er satt opp under. Lykke til! 

 

 

 

Gruppe 1:  
Leo 
Andreas 
Belal 
Vilde 
Sidra 
 

Gruppe 2:  
Katarina 
Angelica 
Cassandra 
Levi 
Sabir 

Gruppe 3: 
Hans Oliver 
Leon T 
Lykke 
Adele 
Emma 

Gruppe 4: 
Matiass 
Lukas 
Madelen 
Emmelin 
Emile 
 

Gruppe 5: 
Leandra 
Lara 
Jonas 
Seemar 

Gruppe 6: 
Leon Matti 
Aleksander 
Celine 
Malin 


