
Referat foreldremøte klasse 2b

21.september 2022


Kristin ønsker velkommen med kaffe og kanelboller, og kjenner seg heldig som får følge barna 
våre.


1.	 RUTINER OG REGLER	 	 	 	 	 	 

Gjennomgikk klassereglene fra i fjor, og har valgt å beholde de samme også dette skoleåret. 

Utfordrende for gruppa med overganger som friminutt og inn i klasserommet og ut etter måltid. 
Også utfordringer med å ta i mot beskjeder og følge med. Mye snakking.  

Lærerne ser på det som litt innkjøring fortsatt, og håper på bedring. 


Viktig med innesko - det er vått i garderoben. 


De har snakket mye om at dersom noe er negativt, så skal ikke barna buse ut med det i plenum, 
men heller ta det opp med Kristin. 


2.	 FRIMINUTT	 	 	 	 	 	 	 	 

Nytt av året er at elevene har åpne friminutt, noe som innebærer større område å utfolde seg på. 
Det positive med det er at det er mange å være sammen med, nye leker og flere positive 
utfordringer for de. Det negative er at Kristin ikke er tilgjengelig «hele tiden», det er andre voksne/
vakter, og dermed ikke like lett for henne å fange opp om det er noe som er ugreit eller eventuell 
mangel på lekevenner. 


Oppfordring: Ring eller send melding til Kristin dersom barna gir uttrykk for at de ikke har noen å 
leke med eller at noe annet er ugreit. 


3.	 OPPLÆRINGSLOVENS PARAGRAF 9a	 	 	 	 

Alle elever har rett til å ha et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring. 

Kristin informerer om paragraf 9a, som går ut på at alle barn har rett til et trygt og godt skolemilijø 
og en mobbefri skolehverdag. 


Dersom det er noen som ikke har det greit, så skal lærer og skole iverksette tiltak sammen med 
foreldre/barn for å bedre situasjonen.  
Gi beskjed, så lages det paragraf 9a sak. Skolen har frist på 1 uke til å iverksette tiltak. 

Dersom skolen ikke gjør det innen en uke, situasjonen ikke blir bedre, eller at skolen ikke gjør en 
tilfredsstillende jobb - så kan man melde saken inn til statsforvalteren. 


4.	 SKOLEHVERDAGEN	 	 	 	 	 	 	 

Fra og med dette skoleåret, så er det lek den første halvtimen alle dager - unntatt tirsdager på 
grunn av tur. Lærerteamet opplever det som utrolig fint, og bidrar til å skape en harmonisk start på 
dagen for barna. 

Barna kommer inn på morgenen, tar en lapp med sitt navn og plasserer den ved den aktiviteten 
de ønsker å gjøre. De blir oppfordret til å kjenne etter hva de selv har lyst til - ikke velge ut fra hva 
bestevennen vil. 

Kristin føler elevene da er mer klare for å starte skoledagen når de da kommer inn i klasserommet. 


Om de er sultne, så kan de få lov til å spise litt den første halvtimen. Send med litt mer mat 
dersom ditt barn ønsker å benytte seg av den muligheten. 


De starter ofte dagen med norsk, ofte 15 minutter med morgenarbeid, går gjennom dagen, 
snakker litt om temaer, mål og det de holder på med. Prøver å ha avbrekk med dans, lek eller 
trening innimellom - det setter barna pris på. 




5.	 TUR	 	 	 	 	 	 	 	 	 

De har som regel ikke mat med på tur da det tar mye tid. Dersom de planlegger å spise på tur, så 
står det på lekeseplanen. Pleier å kombinere fag med praktiske øvelser når de er på tur, og 
majoriteten synes det er veldig gøy. 


6.	 SKOLEJOGGEN ER UTSATT		 	 	 	 	 

Grunnet varsler om mye regn, utsettes skoleejoggen ei uke. Mer info kommer. 


7.	 LEKSER	 	 	 	 	 	 	 	 

Noen synes lekser er vanskelig, andre synes det er for mye eller for lite. Spesielt leseleksene kan 
tilpasses - ta eventuelt kontakt med Kristin. 


Prioritier lesingen. 


Oppfordring fra Kristin: Når det er barn med hjem på besøk etter skolen, så la lekser være en del 
av besøket. Det er koselig å gjøre lekser sammen, gjør det til en rutine - mye god læring i det. 

Prøv å gjør leksestunden til en fin tid sammen med barnet. Snakk om dagen, bruk 5-10 minutter 
med barnet. Det er gøy for barna å greie å lese med flyt for Kristin. 

	  
8.	 MOBILKLOKKER	 	 	 	 	 	 	 

Sett på skolemodus. 		 

Om det er en spesiell grunn til at barna må være tilgjengelige i løpet av skoledagen, så gi beskjed 
til Kristin før skoledagen begynner. 


9.	 BARNAS DAGSFORM	 	 	 	 	 	 

Dersom dere tenker at barnet er litt «hanglete» / småsyk, men sendes på skolen - gi beskjed til 
Kristin så hun vet om det. Ikke la barna selv vite at Kristin har fått beskjed. 

Det utvikler seg en del «klaging» som sprer seg i gruppa. Lærerne observerer ofte barn som er i 
full lek i friminuttene, men straks de kommer inn i klasserommet så forteller de at «de ikke er helt i 
i form i dag». 


10.	 SKIFTETØY og VANNFLASKE	 	 	 	 	 

Se gjennom kurven ved anledning - iallefall barn som er på SFO.  
Foreldrene setter stor pris på at Kristin sender SMS dersom barna trenger påfyll av tøy.  


Husk å send vannflaske med barna. 


11.	 MELDEMAPPA	 	 	 	 	 	 	 

Kristin gir uttrykk for et ønske om at vi foreldre fortløpende rydder i meldemappa. Ta ut tegninger, 
gamle infoskriv med mer. 


12. 	 BURSDAGSFEIRINGER	 	 	 	 	 	 

Dersom det skal deles ut invitasjoner i klassen, så følger vi disse reglene: 

	 - alle guttene i klassen,

	 - alle jentene i klassen eller

	 - hele klassen

…det er ikke gøy å bli eksludert. 


Nytt av året:  
Hver forelder kjøper EN GAVE til sitt bursdagsbarn fra hele klassen. 

Beløp: opptil 400 kroner. 


Det er slutt på at hvert barn tar med seg gave, men om de ønsker så kan de ta med tegning, kort 
eller annet de lager selv. 

Dette begynner vi med fra og med neste bursdagsfeiring (Vivild, Nella, Johan og Olivia). 




13. 	 JULEAVSLUTNING / JULESAMLING		 	 	 	 

Vanligvis øver barna inn julesanger og/eller skuespill, men Kristin foreslår at det erstattes med 
juleverksted. Foreldregruppa er helt enige.  
Vi finner en ettermiddag i begynnelsen av desember. Mer info kommer. 


Kjempefint om forslag til aktiviteter sendes til foreldrekontakt. 

Og om noen blir med å organisere den dagen. 


14.	 FORELDREKONTAKTER	 	 	 	 	 	 

Malene Oppheim er foreldrekontakt. 

Telefon: 915 82 634

Mail: malene@oppheimfilm.no


Ann Kristin Nguyen er vara-foreldrekontakt. 


Ta kontakt om det er noe. 


15.	 ANNET	 	 	 	 	 	 	 	 

- Gro er kontaktlærer i 2a, og er dermed ute av vår klasse.

- Dag har elevene i engelsk og musikk. 

- Det opprettes ny facebookgruppe kun for klasse 2b, men den fb-gruppen som er felles for 

trinnet beholdes. 

- Det oppfordres til å bruke facebookgruppa til å invitere med på tur/lekeplass/fotballbane. 
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