
Informasjon ved oppstart av skoleåret 20/21 
 
Ny læreplan 
Det vil nå fra høsten 2020 bli innført ny læreplan i grunnskolen. Formålet med å fornye 
Kunnskapsløftet er å gjøre barn og unge bedre i stand til å møte og finne løsninger på 
dagens og fremtidens utfordringer, det elevene lærer skal være relevant. Elevene skal også 
få mer tid til dybdelæring.  
 
Det er tre tverrfaglige tema som vil ha fokus:  

1. Folkehelse og livsmestring  
2. Demokrati og medborgerskap 
3. Bærekraftig utvikling 

 
 
Ukeplan og andre skriv på nett 
Siden vi alle i vår fikk utviklet vår digitale kompetanse, tenker vi at vi fortsetter med å legge 
ut ukeplaner og info på hjemmesiden. Vår erfaring er at dette fungerte veldig bra, det går 
mindre tid til utdeling av ark, elevene får mindre ark å holde styr på i ranselen og alt blir 
samlet på et sted hvor det er enkelt for dere å finne fram. I tillegg er det bra for miljøet med 
færre ark! Minner alle om å trykke på “abonner på nyheter” nederst på skolens hjemmeside. 
 
 
Foreldremøte digitalt 
Pga. restriksjoner i forbindelse med korona blir det ikke gjennomført foreldremøter på skolen 
som normalt. Istedenfor blir det et digitalt foreldremøte i løpet av høsten, flere detaljer 
kommer etterhvert.  
 
 
Visma  
Meldinger mellom skole og hjem går gjennom Visma som i fjor. Utover høsten vil vi gå over 
til Visma app, noe som gjør det enklere for dere hjemme og oss å sende meldinger frem og 
tilbake. Mer informasjon kommer utover høsten.  
 
 
Mat og helse 
Nytt fag på timeplanen i år er mat og helse. Her skal elevene bl.a lære å lage trygg mat, lære 
om sunn mat, og selvfølgelig praktisk på kjøkkenet. Klassen vil bli delt i to, der hver gruppe 
har mat og helse to timer annenhver uke. Den andre grupper har kunst og håndverk. Se 
ukeplan for oppsett. Det er viktig at elevene har med seg forkle til mat og helse, samt 
hårstrikk for de som har langt hår.  
 
 
Gå/sykle-aksjon 
Sokndal kommune vil prøve noe nytt i forhold til gå/sykle aksjon på skolen. Målet er å 
minske bilkjøring til/fra skolen. Det nye i år blir det en klasseregistrering, hvor det blir 
registrert hvem/hvor mange som går eller sykler hver dag. Registreringen vil foregå fra 01.09 



til 01.12 i høst, og 01.01 til 17.05 til våren. Det blir premie til beste klasse ved jul 
(overraskelse til klassen), og “hovedpremien” deles ut 17.05.2021, der registreringen fra 
høst og vår blir lagt sammen.  
 
Hjelmbruk 
Sokndal kommune vil ha en kampanje på hjelmbruk til og fra skole og på fritid. Målet er å 
øke bruk av hjelm. I forbindelse med sykkelens dag o.l, vil en fokusere på viktigheten med 
hjelm Det vil bli flere markeringer med utdeling av premier utover hele året. 
 
 
Trivselslogg 
Vi starter opp med ukentlig trivselslogg i egen bok. Her kan elevene skrive om hvordan de 
har det, og det gjør det enklere for oss å få innblikk hvordan elevene opplever 
skolehverdagen.  
 
 
Diverse 

● Husk bokbind på alle bøker 
● Anbefaler at alle elevene har et lett skift i hylla. Husk ytterklær etter vær til enhver tid.  
● Faglærere på 4. trinn: 

 
 
Faglærere 
4A 

Norsk  Lena 

Matematikk May-Lill 

Engelsk Ane 

Naturfag May-Lill 

Samfunnsfag Lena 

KRLE Lena 

Mat og helse (MHE) Ane 

Kroppsøving (gym og svømming) Lena 

Kunst og håndverk Anne Karen 

Musikk Anne Karen 

Andre voksne Aslak, Linn, Hanne Marie og Åsmund (miljøveileder) 

 
 
 
 



4B 

Norsk  Ane 

Matte May-Lill 

Engelsk Ane 

Naturfag May- Lill 

Samfunnsfag Ane 

KRLE Ane 

Mat og helse (MHE) Ane 

Kroppsøving (gym og svømming) Ane 

Kunst og håndverk May-Lill 

Musikk Anne Karen 

Andre voksne Hanne Marie (assistent) og Lise Lotte Kråkenes 
(miljøveileder) 

 
 


