
Foreldremøte 2 trinn 19/9-18 
 
 
 
 
-presentasjon av lærere + miljø 
-informasjon om hjemmesiden. Gå inn og abonner på nyheter nede på siden. Ukeplanen vil alltid 
ligge her i tillegg til Showbie. 
-Schoollink, alle er inne/registrert. Ved utfordringer ta kontakt. 
Endringer: for å finne mottaker må du bruke plusstegnet. Fravær meldes via fravær på schoollink, 
ikke som melding. 
Showbie brukes i undervisningen i tillegg til att ukeplaner osv ligger der. 
Denne informasjonskanalen kan også brukes til informasjon om lekser. Dette gjøres ved å legge inn 
kommentar i kommentarfeltet over ukeplanene. 
 
 
Norsk: 
Lesing handler om øving og motivering. Bruk biblioteket. 
Lesebasar: for å få lodd på lesebasar må du lese 30 min. Gevinster blir det. Gevinster mottas med 
takk. 
 
Leseleksa: opptaksfunksjonen gir læreren mulighet til å høre elevene lese. 
 
Start alltid med bilde, hva ser vi? Foreldrene holder fingeren under orda mens barna les, og stopper 
opp ved feil uttalelse. Gi beskjed om leseleksa er for vanskelig eller for lett. 
 
Skriving: 
Øve på bokstavar/skriveteknikk 
 
Matte: 
Utviklende matematikk. 
Spiral prinsippet, ting gjentas om igjen og om igjen. 
Læreprosessen skjer underveis. Litt tøft for barna å starte opp etter sommeren, men er bedre nå. 
Matteleksene vil være repetisjon fra pensum på skolen. Leksebøkene de bruker nå vil hovedsakelig 
brukes på skolen, for en liten periode. 
Enighet om at vi som foreldre skal få en forklaring på hvordan vi skal løse/forstå oppgavene. 
Lærerene skal se på hvordan det lar seg gjøre på best mulig måte. 
 
Engelsk 
Læreverket heter Quest. 
Mye muntlig i timene, men også skriftlig. Flott om foreldre også tar initiativ til å få inn noe engelsk i 
hverdagen. Quest har nettside som barna kan bruke på lærebrettet sitt. Dette kan brukes hjemme. 
 
Sosial handlingsplan 
Sosial handlingsplan presenteres. Tema for hver måned står også på ukeplanene. 
 
Fuelbox – samtalekort 
Brukes i klasserommet/dialogtrening 
 
Mobbeknapp 
På hjemmesiden ligger det en fane der du kan melde fra om mobbing. 



Men ta gjerne kontakt (før mobbeknapp) med kontaktlærer om du tenker at ditt barn eller andre 
sine barn ikke har det bra.  
Mobbebegrepet skal brukes når vi mistenker at det er flere episoder over tid. 
Om det meldes inn erting eller mobbing vil alt tas på alvor. 
 
TL 
Skolen har TL (trivselslærere) i friminutta. Lærere skal også på kurs. 
 
Selskap 
Invitasjon på skolen OK om dere inviterer alle eller alle av samme kjønn. Dersom du inviterer elever i 
fra andre klasser enn den som eleven går i, skal dette skje privat. 
 
 


