
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.  

 2A diskuterte følgende;  

 
- Vennegruppe. Det kom forslag om årstidsgrupper som et alternativ. Flertallet stemte for 

årstidsgrupper, og dette blir vedtatt. (Gruppeinndeling er send på  mail til foreldre i 2A) 
- Bursdagsgave. 2A diskuterer klassegave og gave til maksimalt 50 kr. Flertallet stemte for å gi 

50 kr, eller gave opptil 50 kr. Dette blir vedtatt.  
- Mobilbruk/smartklokke. Det diskuteres mobilbruk på skolen. Det har vært hendelser hvor 

elever har brukt mobilen på skolen, og på veien fra parkeringsplassen, på uheldig vis. 
Mobiltelefoner er ikke lov på skolen, og skal bli levert inn til lærer ved skolestart. 
Mobiltelefonen utleveres ved skoleslutt. Kommentar fra SFO; Mobiltelefonene skal ligge i 
sekken, og samles kun inn om den blir observert i bruk. De voksne har ikke observert bruk av 
mobiltelefoner på skolen. 

- Bråk eller læringsstøy? Elev har sagt at det er «støy» i klasserommet. Å ha 27 elever i et 
klasserom skaper litt støy i blant, og det er forskjell på bråk og «læringsstøy». Læringsstøy er 
hvor lyden i klasserommet bærer preg av faglige diskusjoner og engasjement blant elevene, 
og dette er viktig. Det er noen elever som prater uten å rekke opp hånden, men dette jobbes 
med kontinuerlig! Vi prøver også å dele opp klassen i arbeidsøkter så ofte som vi kan, og 
ønsker å gjøre dette enda mer enn hva som har gått an i februar/mars. 

- Lån/bruk av foajé. Det er ok å låne foajé både klassevis, klassevis i kjønn og ved for eksempel 
alle jentene/guttene på trinnet. 

- Brå overgang til todeling. Nok ressurser? Ledelsen svarer: «Det er forståelig at enkelte opplevde 

overgangen til to klasser som brå, men det har vært en lang prosess i forkant. I tillegg var det viktig at 
elevene i 2C (Cathrine sin klasse) skulle bli godt ivaretatt når lærer plutselig gikk ut i sykemelding. 



Ressursene er de samme som når det var tre klasser, forskjellen er at det nå er to pedagoger knyttet 
opp mot hver klasse i alle timer. Pga korona og andre uforutsette hendelser, har det vært en del bruk 
av vikarer på trinnet/i klassen, men i og med at klassene ble delt i to, har det så godt som alltid vært en 
kjent voksen i klassen og dermed har elevene fått bedre oppfølging og et tryggere læringsmiljø.» 

- Skrivekurs. Rannveig har hatt et lite kurs i små bokstaver på morgenen denne uken. Det har 
vært for å sjekke hvordan noen elever ligger an i forhold til små bokstaver i bokstavhus. Det 
har ikke blitt informert til foreldre om hvem det gjelder, da vi ikke har opplevd det 
nødvendig.  

- Ønske om klasseliste med bursdager. Sendt med hjem 19.04. 
 


