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Referat fra foreldremøte 7. trinn 17.09.19 
 
Tilstede: Jan, Hege, Ingrid Hanne. Ca 40 foreldre. 
 
Lærerne ønsker velkommen og legger frem sakslisten. 

 Ikke store forandringer på trinnet fra i fjor. Jan, Hege og Ole er kontaktlærere, 
og Ingrid Hanne og Helle er ekstra ressurser på trinnet. Vi har beholdt de 
samme landskapene, men fått nye og bedre pulter, samt laget flere 
«arbeidskroker» hvor elevene kan arbeide selvstendig. 

 Overordnet fokus som vi jobber med på trinnet:  
- Forsterke det de er gode på. 
- Mestringsfølelse. 
- Framsnakke og rose. 

 Salt og Pepper er navnet på to-delingsgruppene som elevene oftest er delt inn 
i. Lærerne har satt opp nye grupper dette skoleåret. Disse gruppene kan bli 
noe justert i løpet av skoleåret, avhengig av hva lærerne ser som mest 
hensiktsmessig. Seks timer i uka er elevene også delt opp i fire faste grupper.  

 Timeplan og ukas arbeidsplan ligger på skolens hjemmeside under 7. trinn. 

 Kroppsøvingstimene er lagt til de to siste timene på tirsdag og foregår i 
Håneshallen. Jan og Ole leder timene. Elever som har glemt gymtøy eller ikke 
skal ha gym skal være med på en gåtur sammen med Helle. Er det skader 
som gjør at elevene ikke kan gå må de foresatte gi beskjed til lærer på 
forhånd.  
 
Det har frem til nå vært mange elever som ikke har dusjet etter gymtimene. 
Det ble tatt opp til diskusjon om det skal kunne forventes. En meningsmåling 
som ble gjort viste at det store flertallet mente at det burde være en 
forventning om at elevene dusjer etter gymtimene. Det kom også frem at noen 
kunne føle seg utrygge pga av mobilkamera ifm dusjing. Det er et tema som 
blir tatt opp med elevene i tillegg til at det vil være voksne tilstede i 
garderobene. 

 Trivselslederprogrammet fortsetter også dette skoleåret. Høstens 
trivselsledere på 7. trinn er: Ella R, Vilde, Ida, Gabriella, Michael, Gustav, 
Oskar og Benjamin. 

 Leirskolen til Bringsvær blir i uke 11. Det er en vinterleirskole som varer fra 
mandag til torsdag. Mer informasjon kommer etter jul. 
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Foreldrerepresentantene overtar ordet. 

 7A – Andreas Wangberg ( andreas.wangberg@me.com) 

 7B – Irene Thonhaugen Arntsen (ithonhaugen@hotmail.com) 

 7C – Ellen Aanesland (ellen.aanesland@yahoo.no) 
 
 

 Kort oppsummering fra FAU – og kontaktlærermøte:  
 

- Oppfordrer FAU til å etablere en ordning som ivaretar foresatte som 
flytter til Hånes etter skolestart 1.trinn.  

- Utbygging av Brattbakken sommeren 2020. 
- Lekegruppeordningen er under evaluering. 

 

 

Aktiviteter skoleåret 2019/2020 
 

Høst 2019 

 

 Mamma- og pappakveld. Gjennomføres i løpet av oktober. Foreldrekontaktene 
tar ansvar for å dra i gang dette. 

 Lekegrupper – Evalueres på FAU-møtet 7.oktober.  

 Natteravn: lørdag 23.november. Marianne, Ellen og Janicke melder seg. 

 Felles arrangement for alle elvene på trinnet.  

 Det er foreslått disco i fritidsklubben i kjelleren på Brattbakken. Dato: onsdag 
6.november 

 Juleavslutning. Dato: 20.12. Lærerne nevner at det ikke kan forventes så mye 
underholdning fra elevene på denne avslutningen, men f. eks en felles sang 
eller noe lignende. Foreldrekontaktene ser på alternativ til hvor det skal 
arrangeres. 

 

Vår 2020 

 

 Mamma- og pappakveld – Gjennomføres i løpet av februar. 
Hvem kan være vert? Ingen melder seg foreløpig, men foreldrekontaktene 
vil ta tak i det igjen når det nærmer seg. 

 Lekegrupper eller gutte- og jentekveld. – Gjennomføres i løpet av mars (etter 
Bringsvær) 

 Natteravn: Torsdag 30.april 

 Sommeravslutning - Dato: onsdag 17.juni. Dette er en mer høytidelig 
avslutning som vi håper alle kan prioritere. Mer informasjon vil komme når det 
nærmer seg. Det kom også et forslag om overnatting på skolen for elevene 
etter sommeravslutningen. 
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Eventuelt 

 Håndballaget til jentene på trinnet ønsker seg enda flere spillere. De har 
trening i Håneshallen onsdager fra kl 16 og fredager 16.30. 

 
 
 
 

 
Ref: Jan Askland   Kristiansand, 24.09.2019 

 

 
 
 
 
 


