
Foreldremøte
Trinn 4 - Tirsdag 21.03.2023 kl. 

19.00-20.30



Foreldremøte for 4. trinn våren 2023

● Fadderordningen

● Aktivitetsleder

● Nasjonale prøver: Hva og Hvorfor (forberedelser)

● Trene på å sykle - sykkelreglene (bruk av hjelm)

● Info fra FAU

○ Ny FAU-kontakt

○ 17. mai



Erfaringer fra vennskapsuka
● Nå har vi hatt en kjekk og annerledes uke med blandede grupper, og nye 

vennskap har blitt skapt på tvers av klassene. 
● Trinnet har frem til nå vært mye adskilt, og har lekt lite sammen. Siden 

klassene er veldig forskjellige, har dette vært litt sårbart for enkelte. Dette ville 
vi gjøre noe med. 

● Dessuten vurderes det som det ble informert om i første klasse hvert år om 
klassene skal blandes. Dersom det skulle bli aktuelt er elevene nå mer rustet 
for det.

● Elevene gav gode tilbakemeldinger og vi tenker å ha en ny vennskapsuke 
nærmere sommeren. Da vil det bli nye grupper. 

● En klassedeling er en ganske stor inngripen som kan få mange ringvirkninger. 
Derfor er det bestemt at ved en eventuell klassedeling vil skolen bestemme 
gruppene.



Fadderordning 

● Faddergrupper

● Sikre myk skolestart for nye 1.klassinger

● For trinn 5: som et tiltak for å trene på sosial kompetanse i praksis, jfr de 6 
dimensjonene (empati, ansvar, samarbeid osv)

● Elevene på 4.trinn lager et hefte om seg selv. Elevene i første klasse får 

heftet når de besøker skolen på våren.

● Fadderkurs 



Aktivitetsleder 
- Påvirke hvilke aktiviteter elevene holder i skolegården, samt lede disse.

- Velges for et halvt år av gangen. 

- Aktivitetslederne jobber for å få alle som vil med i leken/på aktiviteten.  

- “Takk for hjelpen-dag”

AKTIVITETSLEDERPROGRAMETS MÅL

● Få mer variert lek/aktivitet i storefriminuttene.

● At elevene leker og gjør trivelige ting sammen.

● At alle har det bra i friminuttene og at ingen går alene.

● Skape verdier som inkludering, vennlighet og respekt.



Sykling   

- Elevene kan sykle til skolen fra 5.klasse

- Trene på sykkelferdigheter og atferd i 

   trafikken

   https://sykkeldyktig.no/for-foreldre/

- Sykkelopplæring på skolen  (Sykkelprøve)               

- Sykler på tur i 5.klasse

- Sjekke at sykkelen er i orden med nødvendig utstyr

- Skolen har noen få utlånssykler 

https://sykkeldyktig.no/for-foreldre/


Nasjonale Prøver (NP)
I 5. klasse skal elevene delta på nasjonale prøver i lesing,

regning og engelsk. 

Prøvetid

● Engelsk: 60 minutter

● Lesing og regning: 90 minutter

● Elever med dysleksi eller andre betydelige og vedvarende lesevansker kan 

bruke lesestøtte på alle prøver. Elever med rett på spesialundervisning eller 

særskilt norskopplæring,  kan søke fritak.

https://www.udir.no/eksamen-og-prover/prover/eksempeloppgaver-tidligere-nasjonale-prover/5.-trinn/?path=cefglhg
https://www.udir.no/eksamen-og-prover/prover/nasjonale-prover/om-nasjonale-prover/
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/stotte/hva-er-grunnleggende-ferdigheter/stotte-lesing/
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/stotte/hva-er-grunnleggende-ferdigheter/stotte-regning/
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/stotte/hva-er-grunnleggende-ferdigheter/stotte-engelsk/

