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Klassemiljø:

Maria informerer om klassemiljøet.

Det går bedre og lærerne ser forbedringer etter tiltak som ble gjort i

fjor, men det er fortsatt utfordringer.

Øystein og Maria bruker mye tid og energi i løpet av dagen på konflikter

som oppstår og elevene har enda et tøft språk.

Lærerne informerer foreldrene på Transponder og tlf dersom det har

vært hendelser foreldre bør vite om.

Det er også mye kjekt som skjer i klassen og elevene trives godt sammen.

Maria og Øystein oppfordrer til å snakke med barna hjemme om det som

skjer på skolen. La barna få reflektere over det som skjedde.

Klassen starter opp med klassebamse i uke 38. Hver fredag trekkes en

elev som får bamsen med seg hjem. Eleven sammen med foreldre skriver i

en bok etterpå hva bamsen har gjort på i helgen. Bamsen skal ikke ligge i

sammen seng som eleven om natta - av hygieniske årsaker.

Sparkesykkel til skolen

Det blir tatt opp at lærerne anbefaler at barna ikke bruker sparkesykkel

til skolen. Om de må bruke det skal den ikke brukes i skoletiden.

Norsk:

Maria informerer om STL - metoden. Elevene virker veldig motiverte for å

skrive. De har nå fokus på små og store bokstaver. Setningsoppbygging

med stor bokstav i begynnelsen og punktum på slutten av setningen.

Lærerne oppfordrer til å følge opp lesingen hjemme. La barnet lese

teksten mer en 1 gang. Leseleksen blir gjennomgått på skolen. Elevene

trener på å holde ut når de gjør oppgavene.



Matte:

Det blir brukt elementer fra utviklende matematikk, som f.eks

lærings-venn og fokus på løsningsforslag. Barna blir utfordret til å bruke

flere strategier og innfallsvinkler når de løser oppgaver i matematikk.

Foreldre bør sjekke leksene hjemme og være undrende til hva de har

tenkt når de løste oppgaven. Det oppfordres til å bruke matematikk i

hverdagssituasjoner som mat, transport, måle og veie. Spør om det er noe

dere lurer på.

Engelsk:

Elevene er veldig motiverte og liker faget godt. I engelsk øver barna på å

lese og eksperimentere med ord, fraser og enkle setninger. Gjentagelse

blir brukt mye. I engelsk har elevene muntlig ukeslekse.

Nye fag dette året er KRLE og Samfunnsfag.

Kardemomme-by:

Klassen jobber med Kardemomme-by. De synger sangene og ser filmklipp

fra filmen som kommer i desember. Har lyst å ta med trinnet på kino i

januar.

Studenter: I uke 39 kommer det fire studenter til klassen. De kommer

også tilbake i uke 11,12 og 13.

Fra klassekontaktene:

Sosialt Årshjul:

På Spond vil det bli lagt ut et årshjul med sosiale begivenheter i løpet av

skoleåret.

Vi snakket om en Halloween feiring sammen i slutten av oktober, men ikke

på selve dagen (31. oktober) informasjon om dette blir lagt ut på Spond.



Til jul serverer klassekontaktene grøt til klassen.

17. mai toget trenger foreldrene som kan gå i tog sammen med barna. En

foresatt til Birk, Ole, Magnus, Maria og Leander meldte seg til dette.

Til sommeren vil det bli en sommeravslutning for klassen.

Bursdager:

Når en inviterer til bursdag ble vi enige om at en inviterer alle guttene,

alle jentene eller hele klassen.

Maks 75 kr ved gave og 50 kr ved kontanter.

Legg ut på Spond når en inviter til bursdag slik at alle foreldrene ser det.

Lever ut invitasjon også som ransel-post, men det kan være at noen barn

mister denne.

Vennegrupper:

Lærerne anbefaler sterkt at vi fortsetter med vennegrupper da dette

har god effekt på det sosiale miljøet i klassen. Vi i foreldregruppen ble

enige om at vi fortsatt ønsker vennegrupper. Øystein og Maria lager

gruppene. Viktig at alle gjennomfører dette.

Klassekassen:

De som vil og ønsker kan vippse et valgfritt beløp til klassekassen. Beløpet

vippses til Lotte  tlf: 404 78 872

Vi ble enige om at klassekassen sponser kinotur for klassen for å se

Kardemomme-by i januar/februar.


