
Referat foreldremøte 2c 10.09.20 
 
 

1. Anne Siv og Mari forteller at det er en bra kultur i klassen. Elevene er flinke til å lytte, 
få med på ting - de er interesserte og bidrar. Det jobbes nå med sosial kompetanse 
og begrepet “Venn”. Det brukes blant annet film som virkemiddel, og det diskuteres 
rundt temaet. Elevene har fortsatt friminuttvenner, og skal da være sammen med de 
de er på gruppe med. 
 

2. Lesing og skriving: Målet med lesingen er å få i gang undring og refleksjon. 
Leseleksen skal i utgangspunktet leses tre ganger, men dersom eleven mestrer dette 
lett kan en også velge å heller bruke tid på å snakke om teksten, ord/uttrykk i den 
osv. Når lesenivå testes, leser eleven ny og ukjent tekst. Det påpekes at lesing 
etterhvert blir viktig i alle fag, for eksempel for å forstå oppgaver i matematikk. 
Lærerne ønsker tilbakemelding dersom leksen er for lett eller for vanskelig. 
Nytt av året er lesebestilling. Hensikten med lesebestilling er å gjøre teksten mer 
interessant.   
Målet med diktat er å gjenkjenne ord. Ved skriving jobbes det med å få til 
funksjonell/lesbar skrift. På skolen veksler elevene mellom å skrive med blyant og 
med chromebook. Et hjelpemiddel som kan brukes ved skriving på chromebook er 
Into words. Ordet som er skrevet blir da lest, og det kan hjelpe eleven til å finne ut om 
det er riktig skrevet eller ei. 
Norsk lesebok skal ligge hjemme, de har ekstra på skolen som de kan bruke dersom 
behov. 
 

3. Matematikk: Det jobbes med tall mellom 1-100, og å få inn interesse og forståelse. 
Det er viktig at det grunnleggende sitter godt fordi det skal bygges videre på 
etterhvert. Fokus på tiervenner, telle med to om gangen, tell opp/ned 0-100. 
Angående lekser vil det komme ekstralekse ut fra nivå. Det ønskes også 
tilbakemelding dersom leksene er for lette eller for vanskelige. 
 

4. Transponder: Det er nå åpnet opp for at Transponder også kan brukes til andre ting 
enn bare fravær. Her tenkes enkle beskjeder og lignende. Det er Anne Siv og Mari, 
samt rektor, som kan se meldingene. Vær obs på at en ikke bør dele sensitive 
opplysninger. Dersom det er helt spesifikke saker eller lengre dialog, bør det tas på 
mail eller telefon. Når en mottar og leser beskjed på Transponder, må en huske å 
trykke på “Ok”. 
 

5. Nytt passord til chromebook. Alle elever vil få nye, unike passord til chromebookene. 
Lag passord sammen med barnet, dette skal øves inn og bør være enkelt sånn at 
elevene husker det. Det er mulig å dele med lærerene av praktiske årsaker. 
Informasjon om dette kommer. 
 

6. Mat på skolen. Det er satt av en halvtime til spising. En del glemmer seg litt av ved 
lesing/filmvisning, og det blir en del mat med hjem i matboksen. Obs på om det alltid 
sendes mat med tilbake; kanskje det ikke er vits i å sende med så mye mat dersom 
det ikke spises opp. 
 

7. Gymsokker. Det ønskes sokker med antiskli, ikke sko. Det minnes også om innesko 
generelt til skolen, husk at de bør kunne tåle å gå utendørs med dersom brannalarm. 
 

8. Informasjon om vaksine kommer det brev om. Helsesøster har vært og informert 
klassen. 
 



9. Bursdager. Vi fortsetter med å invitere alle guttene eller jentene, evt hele klassen i 
bursdag. Dette er hovedregelen, men etter noe diskusjon, og det ble konkludert med 
at dersom det er spesielle hensyn/årsaker til å holde mindre selskap må dette gå an 
i enkelte tilfeller. Det kan være lurt å slå seg sammen med andre som fyller år på 
noenlunde samme tid. Det gis enten 50 kr i kontanter eller gave for 50 til max 100 kr. 
 

10. Vennegrupper. Det lages nye vennegrupper. Noen fikk ikke gjennomført runden sist 
skoleår, disse starter først. Gruppene settes sammen av lærerne. Når gruppene er 
satt, anbefales det å finne ut hvilke dager som er mest aktuelle ut fra fritidsaktiviteter 
og lignende. Vi har fokus på enkle aktiviteter/spill og enkel servering. Det oppfordres 
til at foreldre kommer de siste 10 minuttene av vennegruppa og er med, slik at 
foreldrene blir bedre kjent. 
 

11. Det vil bli sosial samling i høst og vår. Vi kommer tilbake til hva og når dette blir. 
 

12. Dugnadsliste. Under foreldremøtet ble det sendt rundt dugnadsliste. Det er en del 
usikkerhet knyttet til om det feks blir tradisjonell juleavslutning på skolen og andre 
arrangement knyttet til dugnadslista, men det får vi ta fortløpende. Dersom noe faller 
bort er det mulig at en blir forespurt andre oppgaver. 

 


