
Referat fra foreldremøte i 3A, 13.9.17 
 
Felles på trinn: 
  
Helsesøster, Anne Gjesdal Stavland:  

- Er tilstede på skolen mandager , torsdager og annenhver fredag. Oppfordrer 
foreldre til å ta kontakt ved behov.  

- I løpet av 3. trinn kommer hun til å måle høyde og vekt hos elevene, samt 
samtale med dem om kost og ernæring. Foreldre har hovedansvaret for å 
danne gode, sunne vaner innen mat og fysisk aktivitet.  

- Foreldre må følge med og ha kontroll på barnas skjerm- og nettbruk. 
- Snakk med barna om gode vennskap og legg til rette for dette.  

 
Diverse info 

- Kontaktlærerne er de samme som forrige skoleår. Ny timelærer, Alexandra 
Høle. I tillegg vil det være flere voksne inne i klassene i løpet av uka. 

- Ved sykdom send mail til kontaktlærerne samt Alexandra. 
- Ha skiftetøy og regntøy hengende på skolen (merk klær.) 
- Ved mer enn tre dager fri skal det søkes til rektor på eget skjema (finnes på 

hjemmesidene til skolen,) 
- Omtal skolen positivt, dette påvirker barnet. 

 
Lekser: 

- Elevene skal bruke maks 20 -25 (effektive) min pr dag i snitt på lekser. Ta 
kontakt med lærer om barnet bruker mye tid utover dette.  

- Det vil være èn lese- og èn skrivelekse pr dag. 
- Les kommentar på forrige skrivelekse før ny gjøres. 
- Se til at eleven har med riktige bøker til skolen. 

 
Norsk: 

- Leseleksen må leses tre ganger pr dag. Dette har svært god effekt. 
- Noen dager kommer til å starte med 15 min stillelesing i klassene. 
- Skriving: Ha fokus på å svare med hel setning, begynne oppe ved 

bokstavskriving, ha sammenhengende skrift, punktum og stor bokstav. 
Øveord. 

- I løpet av skoleåret skal trinnet til Sandnes bibliotek. Eleven får da hvert sitt 
lånekort.  

 
Matematikk: 

- Fokus på å få på plass grunnleggende kunnskap som tallforståelse. Lurt å telle 
mye i det daglige. Tell både oppover og nedover og hopp gjerne med to, fem 
og ti om gangen. Ha fokus på tier- og hundreroverganger. 

- Gode nettsider: Multi og Moava. Finn oppgaver tilpasset elevens nivå. 
 
Engelsk: 

- Det er viktigere å kunne forstå innholdet ut fra sammenheng enn alle  
enkeltordene.  

- Eleven skal kunne lese og skrive minst 2 gloser pr uke. 
 



Kroppsøving 
- Onsdager 1. time (innegym). Møte oppe ved hallen med gymbag gjerne iført 
gymtøy. Fredag siste time (utegym) Ha med uteklær etter vær.  
- Dusjing etter høstferien. Elevene skal ha med såpe, håndkle samt gymtøy. Viktig 
å øve på å være rask i dusjen og ved av- og påkledning. Det vil også være fokus på 
god atferd i garderoben. Krenkende kommentarer vil gi konsekvenser. 
 

§9A 
Nytt regelverk om skolemiljø i opplæringsloven, gjeldende fra 1. august. Det nye 
regelverket slår fast at, alle elever har rett til et godt skolemiljø som fremmer 
helse, trivsel og læring. Skolen skal ha nulltoleranse mot krenking som mobbing, 
vold og diskriminering. Ved bekymring/ melding fra elev, foreldre eller lærer skal 
det utarbeides en plan med tiltak for å bedre elevens skolemiljø. Alle de voksne 
på skolen har aktivitetsplikt. Plan og tiltak skal iverksettes innen en uke. Uten 
bedring skal saken drøftes med rektor før evt fylkesmannen blir koblet inn for å 
gi nødvendig veiledning. 
 

I klassen: 
 
- Kjekt å komme i gang med 3.trinn. Har innført «2 minutters samtale» med 

elevene. De jeg har fått snakket med etter skolestart, har likt å komme i gang 
med skolen. 

- Kjekk gjeng. Ser at jentene har hatt en fin start. Krangler fortsatt litt, og 
trenger nok noen strategier for hva de skal gjøre når konflikter oppstår. For 
noen av guttene har det vært litt behov for å markere seg.  

- Lurt å fortsatt se gjennom arbeidet til elevene. Har de gjort alt som står i 

oppgavene? 
- Innesko (lurt å ha andre enn gym-sko, og gjerne uten snøring.) 
- Hvis vi glemmer å sende med bøker til lekser; les ei bok, gå på data (multi), 

skriv på ark (skrivebok). Hvis vi oppdager det før vi selv går hjem fra jobb, 

sender vi gjerne en beskjed på hjemmesiden, så sjekk den. 

- Data: jobber med innlogging, lagring, finne igjen dokument, tekst, 
tekststørrelse, fonter, sette inn bilde. Vi har tilgang på datarommet hver tredje 
uke. Vi jobber også med data i matte og norsktimer. Har først og fremst hatt 
fokus på innlogging. De jobber gjerne med en norskoppgave på data i uka. 

- Matte. Fint om dere øver telling hjemme. Opp og ned på tallinjen, gjerne med 
overganger til ny tier/hundrer. Vi har tenkt på om vi muligens skal holde 
varmt oppgaver med pluss og minus framover for at dette ikke skal glemmes 

mens vi er innom andre tema. 
- Les gjerne for barna, selv om flere nå leser litt selv.  

 
- Klassekontakter: Isabell, mor til Isak og Marianne, mor til Benjamin.  
- Fau- kontakt: Alexander, far til Marius S. 
- Dersom det blir et felles arrangement med de andre klassene på trinnet er det 

stemning for å være med på det. Det vil innebære delaktighet fra flere 
foreldre. 

- Mange skrev seg opp på bidragslista. Disse vil bli kontaktet i forkant som en 
påminnelse. 



 


