
Referat fra foreldremøte på 7. trinn 25.02.20 
 
Sosialt på trinnet og lærernes opplevelse av klassemiljøet. 
Uketest evaluering av sosial arbeidsro - kjapt inn - vurderer seg selv til bra. 
Isbanen før vinterferien - lærerne positive til tur. 
Engelskdag før vinterferien - fikk masse positive tilbakemeldinger fra andre voksne på 
skolen. 
Karneval før vinterferien - ansvar før vinterferien - mye skryt. 
Dusjing og gym - veldig bra etter at det ble tatt opp på foreldremøte i høst.  
Utviklingssamtaler kommer sannsynligvis i uke 13 og 14. Innkallelse vil komme når det 
nærmer seg. 
12.mai deltar vi på Tinestafetten. Alle må ha sykler.  
Skolegården - golfbanen  28.mai og 4.juni torsdager  
Innkallelse til foreldremøte angående ungdomskolen vil komme nærmere sommeren.  
Avslutningsfest 17.juni kl 18. 
 
Info om Bringsvær 

● Elevene møter på skolen mandag til vanlig tid. Vi er tilbake på skolen ca klokka 14.00 
på torsdagen. 

● Hjemmesiden til Bringsvær gir fyldig informasjon - ligger link til heftet - pakkliste 
eks. alle må ha laken, dyne og putetrekk.  

● Badetøy hvis vil bade i stampen 
● Termos 
● Sovepose (hvis de vil ligge i lavvo siste kvelden) 

OBS! Sjekk at sko og ski passer,  
 

● Lånemuligheter via BUA hvis man ikke har utstyr 
● Leirskoledøgnet, se hjemmesida til Bringsvær 
● Elevene kan kun være på det rommet som de sover på.  
● Mobiltelefoner og andre elektroniske enheter skal IKKE være med til Bringsvær.  
● Matallergier blir ivaretatt.  
● Om det ikke er skiforhold vil elevene få beskjed på fredagen om at de ikke trenger å 

ta med ski. 
● Jentene tar med frukt  
● Guttene tar med kjeks  
● Elevene kan pakke i bag eller sekk, og alle må ha en dagstursekk i tillegg.  

 
Avslutning barneskoletiden på Hånes skole 
 
Info fra foreldrekontakter - trinnkontakter 
Mandag 23.mars discokveld 19- info kommer på FB 
Avlsutning 17.juni kl. 18  
Egen komite for sommeravslutninga: Gunn Kari, Trine, Silje Åsland, Kjærsti  
Natteravner  30.april. 
 
 



Eventuelt 
 
Skolestruktur på Hånes  
Bydelsråd på Hånes. 
Hånesbeboere må engasjere seg for at det skal skje - må trykke på politikerne - viktig for å 
få fram stemmene fra Hånes 
Oppfordring fra foreldrekontaktene og fra styret at flere engasjerer seg i Bydelrådet på 
Hånes  
 
 


