
Kort referat fra foreldremøte i allrommet på Atrå barne- og ungdomsskole onsdag 29. aug. 2018 
 kl. 1800 – 1830 

 Presentasjon av lærere, Ghulam fortalte noe om MOT undervisningen i Tinn kommune, Ghulam som 

er ansatt hos oss skal ha MOT undervisning på Rjukan u- skole, så kommer Vivian og Beate  til vår 

skole. MOT går ut på å ruste ungdom til å si nei.  

Jeg må beklage at jeg glemte å nevne noen lærere;  Anette Fagerberg som er tysklærer på u- skolen, 

Inger Volland er lærer på u- trinnet og barne trinnet, Ulf Hope er på u. skolen og har 

jegerprøveundervisning,  Vi har også noen lærere/assistenter som jobber både på u- trinn og 

barnetrinn. 

 Litt om rådgiverrollen: Utdanningsvalg er timeplanfestet, og hensikten med timene er å ruste elevene 

til å bli kjent med seg selv, kunne ta gode valg i videregående skole og bli noe kjent med yrker som 

finnes. 

 Hjemmesiden til skolen ble vist: www.minskole.no/atra 

 Snakket noe om heftet som alle elever har fått med hjem 

- Friluftsliv 

- Transponder – noen tilbakemeldinger fra foreldre at dette ikke fungerer så godt, ta kontakt med 

skolen hvis det er noe som er vanskelig. 

- I-pad kontrakt – viser til side 8 i informasjonsheftet – denne kontrakten er gjeldende for alle 

skoler i Tinn kommune 

TPO   - viser til informasjonsheftet på s. 10 

 Hjemmesiden til barn i Tinn ble vist: www.barnitinn.no , viktig å ivareta, se barn og melde fra hvis man 

er bekymret for noe: Modellen er til for deg som er et barn som ikke har det greit, til deg som er 

fotballtrener, nabo eller ansatt i Tinn kommune…… 

 Helsesøster Louise Højsgaard Sørensen, har kontor på skolen vår og er tilgjengelig for våre 

ungdommer hver tirsdag, var forhindret fra å møte denne kvelden. Inger Grete Hvammen stilte opp og 

hadde innlegg angående helsesøstertjenesten i Tinn kommune, viser også til side 20 i 

informasjonshefte. 

 Olweusarbeid ved skolen: Atrå barne- og ungdomsskole er sertifisert for tre nye år som Olweusskole, 

og for å bli sertifisert så ligger det en del arbeid bak; at man i skolens hverdag skal ha på agendaen at 

alle elever har rett til et trygt og godt skolemiljø. Elevene er godt kjent med Olweusreglene, og det er 

viktig å følge opp reglene i det daglige. Viktig at foresatte tar kontakt med skolen om man er bekymret 

eller tror noen elever ikke har det bra på skolen. Skolen opererer med nulltoleranse og systematisk 

arbeid som er rettet mot et trygt og godt skolemiljø. 

 Nytt skolebygg – prosess: Link arkitektur skal tegne/designe ny ungdomsskole/samfunnshus i Atrå. De 

forskjellige brukergruppene(skole, samfunnshus, teknisk og kultur) har fått skisser der man kan gi 

tilbakemelding på hva man syns er bra og hva som bør endres på. 28.aug. var det Work – Shop med 

arkitekter der brukergruppene var representert. Det skal være en ny prosess før dette skal til 

kommunestyret 20. sept. Det var et positivt møte med tanke på at man skal komme til enighet om 

hvordan sambrukshuset skal fungere for alle brukere.  

Spørsmål angående hvor elevene skal være mens byggeprosessen er i gang er ikke klargjort enda, men 

man kan kanskje se for seg at bruk av rom i Marum Ulleren skole kan være en løsning. Alt blir tatt av 

budsjettet til ny skole, skal man da f. eks. bruke brakker som undervisningslokaler (mellomløsning)  så 

må man ta den kostnaden av budsjettet til de nye lokalitetene. Da blir det mindre penger på ny skole – 

her må vi tenke økonomi for å få mest mulig ut av pengene til skole/samfunnshus (flerbrukshus) som 

er satt av til dette prosjektet. 

Ref. Jorån Luraas  

 
 
 
 
 
 
 

http://www.minskole.no/atra
http://www.barnitinn.no/


Foreldremøte 10. trinn   

Høst 2018 

 

10. trinn: 
 

Presentasjon av Janne og Lene  
 

 

Olweus: 
Vi har fått ny godkjenning som Olweusskole. Denne varer i 3 år. 
I samarbeid med MOT har vi flere møter i halvåret. Det blir i tillegg gjennomført møter uten MOT.  
Vi oppfordrer alle til å melde fra om de har spørsmål eller er bekymret for elevenes trivsel på skolen.  
 

 
Valgfag trafikk: 
18 elever før jul og 18 elever etter jul, fordelt etter fødselsdato.  
Dette er fordi alle skal kunne komme gjennom kurset før de fyller 16 år. 
17 timer tilsammen: 
10 timer teori 
3 timer mørkekjøring:  

To elever sammen. 
Terje henter elevene hjemme, og kjører dem hjem etterpå.  
Skulle man bli syk, og går glipp av noe, finner vi en løsning. 

4 timer Førstehjelp (her blir valgfagdagene i Oktober/november brukt til dette kurset.   
Dette er et “modningsfag”, man får en vurdering underveis, men det er derfor ingen eksamen.  
 

 
Årshjulet: Se eget vedlegg. 
 

 
10.klassetur: 
Det må snart bestilles, og prisen på tur er i overkant av 100 000 kroner.  
58 000 på konto, i tillegg kommer det 20 000 kroner fra kantinesalg.  
Det mangler penger i klassekassa. Det oppfordres til at alle foreldre går sjekker om beløpet for siste 
“papirrunde” er trukket fra konto.  
Forslag om kakesalg. 
 

 
Oslotur:  
Det er billigere å reise til Dagali, det er evt. rom for å reise til Oslo. 
Dette blir da et spleiselag mellom skolen og reisekontoen til 10.klasseturen.    
Forslag til Osloturen er Nasjonalmuseet/22. juli-senteret/Fredssenteret 
Alternativ for å spare penger, er at man stiller med privat transport. 
 

 
Valg av klassekontaker: 
10 A: Elin Strand  vara:Ola Kveset   

10 B: Britt Kirsti Miland  vara: Turid Ree Bjørnerud  

10 C: Irene Haugen Gaustad vara:Hilde Skrindebakke  
 
 
 
 
REF: Lene Skov Våer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ÅRSHJUL  FOR 10.TRINN AUGUST-DESEMBER  2018 – 2019 

August 2018 

 Uke Dag/dato Hva Ansvar 

 

August 

33 Man.13   

Tirs. 14   

Ons. 15 Planleggingsdag - felles i kommunen 

Barn i rusfamilier 

 

Tors.16 

 

Planleggingsdag 

 

 

Fre.  17 Planleggingsdag 

 

 

34 Man.20 Skolestart, opprop nye elever 
1. – 4. økt eget program 

Faglærere hilser i klassene 

5. – 7. økt vanlig timeplan 

Rektor 
Kontaktlærere 

Tirs. 21   

Ons. 22   

Tors.23   

Fre.  24 Velkomstdag, 10. trinn arrangerer 
1210 - 1440 

Kontaktlærere på 10. trinn 

35 Man.27   

Tirs. 28   

Ons. 29   

Tors.30   

Fre. 31   

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

September 2018 

 Uke Dag/dato Hva 

Nasjonale prøver 
Ansvar 

Sept. 36 Man.3   

Tirs.  4   

Ons. 5   

Tors.  6   

Fre.    7   

  



37 Man.10   

 Tirs.  11   

 Ons. 12   

 Tors.13   

 Fre.  14   

38 

 

Man.17   

Tirs. 18   

 Ons. 19   

Tors. 20   

Fre. 21   

 

39 Man. 24   

Tirs.  25   

Ons. 26   

Tors.27   

Fre.  28 Oppsamling nasjonale prøver 
Idrettsdag/friidrett:  1210 - 1440 

Frank/Jorån 

Kari/Åsa har opplegg 

 
 

 

Oktober 2018  

Måned Uke Dag/dato Hva Ansvar 

 

Oktober 
 
 

 

 

40 Man. 1 Orden /oppførsel  

Tirs.  2   

Ons.  3 Oslotur 10.trinn  
Skoletur Oslo 

Kontaktlærere 

Amund Lauvstad 

Tors. 4 Utefagdag   

Fre.   5   

41  Høstferie 

42 Man. 15   

Tirs.  16   

Ons. 17 DKS: 10. trinn; Smed for en dag 

10.1: 0900 - 1125   (18 elever) 
10.2: 12.10 - 1440  (17 elever) 

De lærerne som har klassen følger 

Tors.18   

Fre. 19   

43   

 Man. 22   



 Tirs.  23   

 Ons.  24 Valgfagsdag 8. – 10. trinn  

 Tors. 25 10.1: MOT kl. 0945 – 1125 

10.2: MOT kl. 1210 – 1350 

Trygghet 

Beathe Lind 

 Fre.  26   

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

November 2018 

Måned Uke Dag/dato Hva 

Leger uten grenser i løpet av uke 44 - 45 

Ansvar 

 

Okt/ 

Nov. 
 

44 Man. 29.   

Tirs.  30 Du bestemmer dagen - oppsett for klassene kommer  

Ons.  31   

Tors. 1   

Fre.   2   

Utviklingssamtaler gjennomføres i løpet av uken 

45 Man. 5   

Tirs.  6   

Ons.  7   

Tors. 8   

Fre.   9   

Utviklingssamtaler gjennomføres i løpet av uken 

46 

 

Man. 12   

Tirs.  13 Ungt entreprenørskap 

10.1:  kl. 0900 - 1125 

10.2:  kl. 1210 - 1440 

 

Ons. 14   

Tors.15   

Fred.16 Forberedelse 10. trinn norsk  

47 Man.19 10. trinn hovedmål  

Tirs. 20 10. trinn sidemål  

Ons. 21 10. trinn Praksiskurs Rådgiver 

Tors. 22   



Fre.   23   

 48 Man. 26   

Tirs.  27   

Ons. 28   

Tors. 29   

Fred. 30   

 

 
 

 

 
 

Desember 2018 

 Uke Dag/dato Hva 

i løpet av uke 50 – fagdager for alle  
Ansvar 

 49 Man. 3   

Tirs. 4 10. trinn repetisjon matematikk  

Ons. 5 10. trinn tentamen matematikk  

Tors. 6   

Fre.  7   

50 Man. 10 10. trinn  forberedelse engelsk  

Tirs.  11 Engelsk 10. trinn – tentamen  engelsk  

Ons.  12   

Tors. 13 10.1 MOT kl. 0900 – 1030 

10.2 MOT kl. 1040 – 1125 

10.2 MOT  kl. 1210 – 1255 

Tema: Verdibevissthet 

Beathe Lind 

Fre.   14 Julegrøt 4. økt – 9. trinn arrangerer  

51 Man. 17   

Tirs. 18   

Ons. 19 10. trinn: Forbereder juleball  

Tor. 20 10. trinn: Forbereder juleball 
10. trinn arrangerer juleball på kveldstid, obligatorisk for lærere 

 

 


