
 

 

REFERAT 

Foreldremøte, 8.trinn – 27.08.19 

 

Tilstede: Idun Lio (kontaktlærer), Catrine Løvgren, Bjarte Eintveit, Daniel 

Torres, Line Brenden, Tonje L. Hansen, Turid R. Bjørnerud, Silje Sjøtveit, 

Anne Lise Morken Luraas, Tone Tischbein og Ragnhild J. Lurås 

 

1. Presentasjon, kontaktlærer. 

Kontaktinfo:  

idun.lio@tinn.kommune.no 

Transponder meldingsbok – Svarer i arbeidstid. 

(Mobil: 94054145 – ved spesielle tilfeller/skoletur e.l.) 

 

2. Timeplanen: Kort gjennomgang av plan + faglærere.  

Musikk = avgangsfag på 8.trinn. 

 

3. Arbeidsplan: Beskrivelse og bruk av arbeidsplanen som er en kombinasjon av 

hverdagsoversikt og lekseplan. Planen legges ut i Showbie: gjennomgang 

med elevene fredag før hver nye arbeidsplan-periode. Planen deles også ut 

på papir til de som ønsker det. 

 

4. Kartlegging og nasjonale prøver: 

 

Kartlegging: Før- og etter-test i alle basisfag. Varsles på arbeidsplan. 

Tilbakemelding på resultat under utviklingssamtale, evt. før dersom resultater 

tilsier det. 

 

Nasjonale prøver: Lokalt kartleggingsverktøy, nasjonal ståstedsanalyse, 

forskningsresultat. Datoer for gjennomføring: 

Engelsk 04.09.19 

Lesing 05.09.19 

Regning 26.09. 

 

5. Skolens friluftsplan – 8.trinn: 

Telttur på Stegaros: 11.-13.september. 

Utefagdager 

 

6. Kompetansemål og vurdering: Tema-spesifikke vurderingsskjema med 

oversikt over mål (eksempel på skjema ble vist frem). Elevene får målene 

presentert ved oppstart av nye tema og kriterier for å nå målene blir øvd på. 
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Elevene skal ofte gi seg selv en vurdering før de får tilbakemelding fra 

lærerne. 

 

På 8.trinn er det fokus på undervegs-mål da kompetansemålene skal jobbes 

med over 3 år (8.-10.trinn). Det blir derfor i mange tilfeller gitt tilbakemelding 

for utvikling med utgangspunkt i måloppnåelse fremfor karakterer. 

 

7. Tiltak for et godt klassemiljø og positiv atferdsutvikling: 

 

- Ordensreglement og klasseregler 

- Stort utområde + hall for et bredt aktivitetstilbud i friminuttene.  

- Olweus – antimobbe-program 

- MOT. Representant fra Rjukan kommer på besøk mandager med jevne 

mellomrom. Nytt tema ved hvert MOT-besøk (eks: Vis MOT). 

 

8. Skoleruta: Se marg til høyre på skolens hjemmeside (startside). 

 

9. Fravær/permisjon: Ved heldagsfravær eller mer skal det søkes om permisjon. 

Lenke finner dere i margen til høyre på skolens hjemmeside (startside). Send 

ellers Transpondermelding ved fravær. 

 

10. Valg av klassekontakt: Oddgeir Sjøtveit (tillitsvalgt) og Catrine Løvgren (vara).  

 

Valg av turkomite:  Bjarte Eintveit, Daniel Torres,  

Tone Tischbein og Ragnhild J. Lurås 

 

11. Eventuelt:  

Spørsmål om antall lærere i basisfag – norsk, engelsk og matematikk.  

Dette skoleåret er det to pedagoger i alle basisfagene. 

 

 

Ref.: Idun Lio 

 

 

 

 

 

 


