
 

Foreldremøte 2. trinn våren 2020 
 

Innhold:  
- Litt om året som har vært. 
- Kontaktlærere og info 3. klasse. 
- Tips til sommerferien.  

 
 
Litt om året som har vært:  
Det har vært et annerledes år med opp- og nedturer. 
Også i år har vi hatt en del voksne innom klasserommene. Tilbakemeldingen vi får 
fra alle som er innom er at dette er et greit trinn å være på. Det er positive og 
imøtekommende elever.  
 
Året har særlig vært preget av korona-pandemien. Det fikk dere selv oppleve med 
hjemmeskole. Dette var en annerledes og krevende periode både for oss på skolen 
men også for dere hjemme. Vi vil rose dere alle for det gode arbeidet dere gjorde 
hjemme med barna. Tilbakemeldingene har stort sett vært positive fra dere hjemme 
og det setter vi veldig pris på.  
 
Den siste tiden på skolen har vært preget av mye uteskole i mindre grupper på tvers 
av trinnet. Her ser vi at mange elever har blomstret - både sosialt og faglig. Det har 
vært veldig kjekt å se. Vi håper å få til en del uteskole også til høsten - gjerne på 
tvers av klassene.  
 
 
Kontaktlærere 3. klasse:  
Det blir endring i kontaktlærer til høsten. Anna Tora vil fortsette som kontaktlærer i 
3A. I 3B er det Vigdis Nagy som tar over kontaktlærerrollen. Foreløpig vet vi ikke 
hvilke andre voksne som blir med på trinnet.  
 
Første skoledag etter ferien er torsdag 20. august. Vi møter i samme klasserom som 
vi har hatt i år.  
 
 
Tips til sommerferien:  
I sommer er det veldig viktig at dere ikke slutter å lese for, og sammen med, barna. 
Vi har nevnt det flere ganger, og nevner det igjen. Dersom elevene kommer på 
skolen til høsten uten å ha lest i sommer er det som å begynne leseopplæringen 
igjen på 2. trinn. Les derfor litt hver dag - på melkekartongen, skilt, handlelister, 
bøker osv. Et tips kan være å delta på Sommerles 2020. Dette er bibliotekenes 
lesekampanje for barneskoleelever i sommerferien: https://sommerles.no/?hjem 
 

https://sommerles.no/?hjem


 
Mange av dere har også fått tilbakemeldinger på ting det kan være greit å jobbe med 
i matematikk i sommerferien. Vi oppmuntrer særlig til å la elevene arbeide med 
penger. Gå på butikken å kjøpe is. Hvor mye penger har de, hvor mye får de igjen 
etc…  
 
 
Ellers må dere nyte sommerferien til det fulle! 
 
 
Vi ønsker å takke alle dere foresatte for det gode samarbeidet i år og gleder 
oss til fortsettelsen til høsten.  
 
Mvh. Sindre Grastveit, Anna Tora N. Uthaug og alle de andre voksne på 2. 
trinn.  


