
Referat fra foreldremøte i 2B, 11.februar  

Klassemiljøet 

- Vi voksne opplever at barna er trygge på hverandre.  

- Vi jobber mye med «hva er en god venn». Vi har laget plakater med «vennskapsregler. 

Elevene er blitt veldig flinke til å trøste og hjelpe hverandre. De er også blitt mye flinkere til å 

inkludere flere i leken.  

- I klasserommet har vi en «vennskaps-måler» der vi samler vennskaps-klosser. Her får elevene 

en byggekloss når en voksen ser at en elev gjør noe fint mot en annen (ta elevene i å gjøre 

noe bra). Når vi har nådd er bestemt antall byggeklosser så skal vi feire med en discofest 

(elevenes ønske).   

- Stort fokus på samarbeid for tiden.  

Mindre bra i klassemiljøet: 

- En god del småkonflikter i friminuttene. Vi bruker mye tid på å løse opp i konflikter som elevene tar 

med inn fra friminuttene. Ofte dreier konfliktene om hvem skal bestemme i leken, og misforståelser i 

forhold til reglene i leken.  

- Uheldig lekvalg- Vi ser at en elevene strever med å finne velge gode og «vennskapelige» leker. 

Leken kan ofte bli veldig herjete og handle om at man skal ta hverandre. Dette skaper mye konflikter. 

Vi ser også at lekene kan handle om de spillene som de spiller hjemme (f. eks roblox, hello neighbor, 

fortnite og Granny). Vi oppfordrer elevene til å ikke leke leker der det handler om å fange/krige mot 

hverandre.  

- Klaging på hverandre: Vi jobber også mye med at vi må passe på oss selv og ikke hva alle andre gjør. 

Det blir dårlig stemning og uenigheter når elevene klager og «sladrer» på hverandre.   

 

Læringsmiljø 

- Klassen har godt utbytte av en variert undervisning. Lange økter deles opp.  

- Vi har fokus på fremgangsmåten i matte og ikke det riktige svaret. Prøv å få barna til å 

fortelle hva de tenker. 

- I «klassens time» har vi blitt enige om hva klassen må forbedre fremover. Barna og lærer ble 

enige om å ha fokus på disse målene i 3 uker fremover (uke 7, 9 og 10): 

1. Jeg kan rekke opp hånda når jeg skal si noe  

2. Jeg kan gi medelever arbeidsro 

3. Jeg kan følge med på beskjeder og følge opp disse 

4. Jeg kan gå stille inn i klasserommet på morgenen og etter friminuttet. 

➔  Evaluerer med hver enkelt elev på fredag. Evalueringene blir sendt med hjem i mappa. Mari 

ønsker at foreldrene ser og snakker med resultatet sammen med elevene.  Det var ingen 

innvendinger fra foreldre på dette.  

Diverse: 

- Skole-ipad: Lærer bruker mye tid på skolen på å rette opp etter at de har endret på oppsett, 

språk osv. hjemme på ipadene.  Oppfordrer foreldrene til å følge med på dette hjemme også. 

I tillegg ønsker skolen at skole-ipaden ikke brukes til å spille på hjemme. Dette er for at det 

skal bli enklere for elevene å se et klart skille mellom spille-ipad og skole-ipad.  



- Fruktpausen: denne pausen er kort så oppfordrer til å sende med én frukt eller én grønnsak. 

Det kastes veldig mye. 

Nettvett 

Grunnen til at vi har valgt å ta opp nettopp dette temaet allerede i 2. klasse er på grunn av den store 

innvirkningen og hvor mye dette opptar elevene. Vi ser at en del av disse spillene og filmene blir 

referert til i lek, men også at «spill-verden» kan overta den gode og kreative leken blant elevene. 

Veldig mange elever sier at de bare spiller på fritiden, og at det eneste de vil gjøre når de er sammen 

med hverandre, er å spille. Dette opplever vi har en uheldig effekt på leken på skolen.  

Vi har snakket med elevene om hvilke spill de spiller og hva de ser på hjemme, og flere refererer til 

spill og filmer som er langt over anbefalt aldersgrense. Utfordrende for oss voksne å følge med på det 

som skjer på nettet. Barna ligger foran oss på mye i forhold til bruk av spill og apper.  

Spill/filmer som blir nevnt:  

Granny  aldersgrense 12 år 

It filmen aldersgrense 15 år 

Hello neighbour  aldersgrense 12år/7år 

Fortnite  aldersgrense 12 år 

Roblox  aldersgrense 7 år 

Mindcraft aldersgrense 7 år 

Call of duty aldersgrense 18år 

Tik tok   Aldersgrense 13 år 

Momo 

Det ble diskutert på foreldremøte om det burde være en felles aldergrense for klassen. Det ble ikke 

avtalt en felles aldersgrense, men det var sterk enighet blant foreldrene om at man overholder 

aldersgrenser når man har besøk av andre barn hjemme.  

Det ble også diskutert viktigheten av at barna leker litt «uten skjerm» også når de er på besøk av 

hverandre.  

 

 

 

 

Referat skrevet av Mari Govertsen  


