
Referat foreldremøte 1. trinn 30/9-2020  

Samarbeid mellom skolen og hjemmet:  

Det er særdeles viktig med et godt samarbeid mellom skolen og hjemmet. 
Forventningsplakatene ble presentert: 


1. Forventninger til de ansatte

2. Forventninger til foresatte

(Begge disse vil bli lagt ut på skolens hjemmeside) 


Lesing:  

Det viktigste elevene gjør nå er å lese. Forskning viser at det er lurt å ha en hurtig 
innføring av bokstaver. Elevene presenteres for 2 bokstaver i uken og repeterer ofte. 
Foreldre har en avgjørende roller i arbeidet med lesing. De er viktige støttespillere for 
elevene. Det blir lagt ut en liste med tips og råd for oppfølging av lesing hjemme på 
hjemmesiden. 


Se filmen «Lesing, skriving og kjøleskapet» fra Lesesenteret: https://lesesenteret.uis.no/
article.php?articleID=83226


Gjennomgang av programmet Aski Raski (nytt program elevene har på «hylla» på 
Chromebook: Oppgaver knyttet til lesing som går på bokstaver og lyder. Mulighet for mye 
støtte av lyd. Elevene skal få lekse i dette programmet etter høstferien. Det er da viktig at 
de bruker funksjonen «Fortsett der du slapp» som ligger øverst i menylinja. De vil da 
komme på rett plass ifht sin egen lekse. 


Generell info:  

Klær: Viktig at alle klær er merket. Elevene er mye ute og trenger klær etter været. Det er 
lurt å ha regntøy som henger på skolen. Skolen har egne kasser for skiftetøy, som er 
veldig greit å finne frem når de blir våte. 


Ukeplan og beskjeder: Kommer i postmappa hver mandag. Skriftlig lekse vil etterhvert 
også legges i postmappa. Tenkebok skal ligge i sekken. 


Gym: Elevene har gym på onsdager. Det er ønske om gymsokker eller sklisokker, ikke 
gymsko med såle. 


Turdag: Fredagen er elevene på tur hele dagen, eller minimum 3 timer. De trenger ikke 
Chromebook, men det er lurt å ha med en ekstra genser, gjerne et sitteunderlag. Husk 
matpakke og drikke. 


Mat: Det er matpause ca kl. 10.00 hver dag. De spiser i 25-30 minutter. 


Chromebook: Skal ligge oppladet i sekken. Elevene skal ikke ha vannflaske som er fylt 
opp med vann i sekken, grunnet risiko for lekkasje og skader på Chromebook. Ta med 
vannflaske eller kopp som står på skolen. 


https://lesesenteret.uis.no/article.php?articleID=83226
https://lesesenteret.uis.no/article.php?articleID=83226


Lekser: Øving på automatisere tall og bokstaver. Elevene får ikke lekser som de ikke har 
gått gjennom på skolen. 


Schoollink: Brukes til korte beskjeder. Meld inn fravær og andre beskjeder før kl. 8.00. Da 
er man sikker på at de blir sett før dagen starter. Dersom det skjer noe uplanlagt som 
endrer noe for eleven ila dagen skal man ringe kontoret. 


Hjemmeside: Lurt å abonnere på nyheter. Info om skolerute, timeplaner, ukeplan og lenker 
til faglige sider ligger her. 


Felles nettvettregler for Gjesdalskolen: Ligger på hjemmesiden. 


Fravær: Det oppfordres til å holde seg godt oppdatert på gjeldende fraværsregler ifht 
smittesituasjonen vi per nå står i. 


Trafikksikker skole: Barliveien er hjertesone. Dette vil si at det ikke er ønskelig at foresatte 
bruker denne veien til avlevering og henting. Unntaket er dersom elever av like grunner 
må følges. Elevene på 1. trinn øver på å ferdes trygt i trafikken når de er på tur. Elevene 
bør ha refleksvest når det er mørkt. 


Zippy: 


Zippys venner er et tiltak for å fremme psykisk helse og godt psykososialt miljø. Dette 
handler om å bli kjent med og å forstå egne følelser og reaksjonsmønstre. Anette, 
kontaktlærer i 1B, har vært på kurs for å øke kompetansen innenfor Zippy. Kommunen har 
god erfaring med bruk av Zippys venner. Elevene blir kjent med sang, dialoger, øvelser og 
lek. Det blir startet opp med Zippy etter høstferien. 


Info fra FAU:  

17. mai: Usikkert ifht smittesituasjon. Mer info kommer. 

Felles juleavslutning: Det gjennomføres ikke felles juleavslutning for hele skolen i år. Det 
oppfordres til juleavslutninger klassevis. 

Omvendt adventskalender: Mer info kommer når det nærmer seg jul, men dette 
planlegges også i år. 

Trafikksikkerhet: FAU oppfordrer til å melde fra via FAUs facebookside dersom man vet 
om trafikkfarlige traseer på skoleveien. 


Klassevis, 1A:  

Klassemiljø: Solvor beskriver klassemiljøet som godt. Det er en fantastisk gjeng med 
kjekke og sprudlende unger. De liker godt fysiske leker, sangleker, rim og regler og 
byggelek. Alle har funnet noen å være med. 


Vennegrupper: Det vedtas at klassen skal ha vennegrupper. Solvor deler inn i grupper og 
foresatte inviterer spredt utover året. Det blir en vennegruppe per familie ila skoleåret 
2020/2021. Tips fra klassekontakter om å finne en enkel aktivitet og ha et enkelt måltid. 


Aktiviteter i regi av klassekontakter: Klassen har lov til å låne klasserommet for å 
gjennomføre aktiviteter. Klassekontakter ser an situasjonen utover høsten og inviterer til 
samling via klassens facebookside. 




Klassekasse: Det har blitt opprettet en konto som er klassen sin. Det kan settes inn kr 100 
i året på denne kontoen for å hjelpe til med utstyr til elevene som baller, hoppetau etc. Det 
er frivillig å sette inn på kontoen.


Bursdager: Det anbefales at man inviterer enten guttene, jentene eller alle i klassen. 
Dersom man skal invitere elever fra andre klasser må dette gjøres på fritiden og ikke ila 
skoledagen. Invitasjoner for vennegrupper og bursdager bør også legges på 
facebooksiden eller i andre medier til foreldre for å sikre at alle får informasjon. 


Spill: Det oppfordres til å ta kontakt med andre foreldre ifht dataspill dersom det er aktuelt 
å gjøre på fritiden. Ellers tenkes det at dette kan tas opp igjen på nytt foreldremøte til 
våren. 


Referent: Sissel Kvalevåg 



