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Evaluering av oppstart: 
Elevene har blitt mer modne og finner seg lettere og lettere inn i systemet og strukturen 
som lærerne ønsker.  
Presentasjon av kontaktlærerne. Ingen forandring fra i fjor. Jan Askland for 6a, Hege 
Skaar for 6b og Ole-Johan Ryghseter for 6c.  
Helle Mathiesen, Ingrid Moseid og Ingrid Hanne Landa er også inne og jobber på trinnet. 
 
Lærerne på trinnet synes det har vært en veldig god oppstart av skoleåret. 
Læringsmiljøet har lenge gått i positiv retning, og det er flott å se elevgruppens utvikling. 
 
 
Timeplanen:  
Stort sett de samme gruppene SUPER og MØNSTER 
Mat og helse har ført til noen justeringer av gruppene grunnet allergier.  
 
Praktiske fag er stort sett lagt til slutten av dagen. Mindre grupper på max 15 elever.  
 
I flere av fagene som engelsk, norsk og matte er det to lærere inne i timene.  
 
 
Lekser:  
Leksemengden er begrenset. Ikke lagt opp til mer enn 20-30 min med lekse hver dag. 
Vil gjerne ha tilbakemelding på om dette fungerer. 
Ukeplanen blir fra nå av bare digital! Elevene finner den på classroom. 
 
På hjemmesiden www.minskole/haanes kan man gå inn og abonnere på ulik form for 
informasjon. Her kan man blant annet få beskjed når lekseplaner og andre ting legges 
ut. Foreldrene oppfordres til å gjøre dette! 
 
 
Foreldresamarbeid: 
Gi beskjed når elevene er borte både timer og dager. Ellers er det bra samarbeid mellom 
lærere og foreldre. Lærerne ønsker gjerne tilbakemeldinger på mail hvis det er noe som 
er uklart eller som foreldrene lurer på. 
 
 
 
 
 



Trivselslederprogrammet TL 
Det ble delt ut et eget skriv om dette til alle foreldre.  
Trivselsprogrammet har som mål å: 

● gi økt trivsel 
● gi økt og mer variert aktivitet i undervisningen 
● bygge vennskap 
● forebygge konflikter og mobbing 
● gi inkluderende, vennlige og respektfullt elever 

 
En trivselsleder skal 

● gå foran med er godt eksempel.  
● være vennlig og respektfull. 
● bidra til økt aktivitet og et tryggere skolemiljø. 
● ta ansvar mtp inkludering i lek 
● passe på at alle følger reglene.  

 
 
Elevene har valgt 4 i super og 4 i mønster til å være trivselsledere. Disse elevene får 
kursing om deres rolle, lederansvar i noen friminutt og noe møtevirksomhet. 
 
TL blir valgt for et halvt år av gangen og får diplom når de er ferdige.  
TL får også et fordelskort som gir redusert pris eller gratis inngang på ulike kulturelle 
tilstelninger. 
 
 
Chromebooks 
 
Litt innkjøringsutfordringer, men stort sett har det gått fint. CB blir tatt fra elevene dersom 
de misbruker denne.  
Det har vært nødvendig med fokus på chatting og hva man skriver til hverandre. Nettvett 
skal ha enda større fokus etter høstferien.  
Det er lov å ta med egen datamus eller eget headset, men dette er da på elevenes eget 
ansvar. 
VIKTIG! CB må lades hjemme hver natt! Dette må elevene lære seg! Har de ikke strøm, 
kan det hende de må bruke vanlige bøker. 
 
Lærerne er svært fornøyd med at mye av jobbingen skjer digitalt og på nett. Det fungerer 
bra og gjør innleveringer og kontrollering mye enklere. 
 
Det kom et innspill på det burde vært mer informasjon om at elevene fikk chromebooks. 
Standardavtalen fra kommunen er veldig omfattende og kan skape frustrasjon. Lærerne 
vil ta dette innspillet videre til ledelsen på skolen. 
 
 



Foreldrekontakter presenteres og sier litt: 
 
Kontaktene er: 
Anne-May Abrahamsen i A. 
Geir Berhus i B 
Silje Aasland i C 
 
Vennegrupper.  
Alle har et ansvar for at barna går i vennegruppe. Viktig at foreldre oppmuntrer barna til 
tross for hektiske hverdager med mange aktiviteter. Forslag: Det bestemmes en fast dag 
per måned som er vennegruppedag. Under møtet kommer det forslag om å avholde 
vennegruppe innen en bestemt uke. Konklusjon: vennegrupper avholdes innen en 
bestemt uke per måned. Dersom det er noen som av personlige årsaker ikke kan ha 
vennegruppe, ta kontakt med foreldrekontakt. Vennegrupper skal være positivt, og ingen 
belastning. Dersom du ønsker å invitere foreldre på kaffe så skrives det i SMS , 
invitasjon.  
 
Mamma og pappa kveld.  
Flertallet ønsker å ha samlinger på tvers av trinnene. En mor meldte at hun vil invitere til 
mammakveld, og en far tok utfordringen med å dra i gang en pappakveld. Håper på stor 
oppslutning når invitasjonen kommer. 
 
Juleavslutning 
I år blir ute med grøt og nissebesøk. Et egnet sted kan være skogholtet mellom 
fotballbanen og crossløypa på Brattbakken. 
 
Sommeravslutning: 
Åpen skole og sommeravslutning kombineres. Under åpen skole skal klassen samles og 
dele ut gave til lærerne. Første onsdag i juni. 
 
 
Eventuelt: 
 
Bursdager: det anbefales at alle gutter eller jenter i A, B og C ELLER mønster og super 
inviteres til samme bursdagsfest. Dersom man ønsker en mye mindre bursdag, er det en 
fordel at de som inviteres ikke er flere enn halve gruppen. 
Vi holder på 50,- i bursdagsgave. 
 
 
 
 
Referent: 
Anne-May Holme Abrahamsen 
 


