
Foreldremøte 1.trinn 01.09.2022 
Referent: Miriam Hadland 

 

Tilsette: Karoline, Kristin, Ingrid og Aina 

Klassen består av 19 elever: 7 jenter og 12 gutter 

 

Faglig Hovedfokuser er matte og norsk. Fokuseres mest på lesing, skriving og 
klassemiljø dette semesteret. Drypp av engelsk hver dag. Samfunn og naturfag 
startes opp på vårsemester. 

Sosialt Etter 2 uker på skolen er elevene kommet godt inn i rutiner, og samholdet i 
klassen oppfattes som svært godt.  
 
Starter snart opp med Friminutt-venn, første friminutt på skoledagen. 
Treningssak for å interagere med andre. Ny friminuttvenn hver uke. 
 
Læringsvenn – oftest den som sitter på siden. Relatert til samarbeid, som også 
er et fokus hele tiden. 

Forventninger Forventninger til ansatte, foresatte og elever på skolen. Inkluderende 
skolehverdag. Viktig at foreldrene framsnakker skolen. 

Lese- og 
skriveopplæring 

2 nye bokstaver hver uke. 
Starter også snart med leselekser, hver dag.  
Viktig å fokusere på bokstavlyden, ikke navnet. Oppfordrer til å lese. 
 

«På sporet» forskningsbasert, for elever som strever med å komme i gang med lesing og 
skriving. Forebyggende effekt. Styrt av spes.ped Kristin. 
Gruppe på¨4-5 elever, bytter ut/rullerer hvem som er med. 

Matte Fokus 1.trinn er praktisk jobbing: Telle konkret for å forstå hva det er, eks. 
mengde, telle opp og telle ned.  

Zippy Zippys venner – livsmestring 
Delt inn i 6 moduler. Fører til gode refleksjoner og dialoger. 

Læringsbrett Læringsbrett er til skolebruk, og skal alltid tas med på skolen, og alltid ha strøm. 
Lekser via showbie. 
 
Feide-innlogging: Fint om man kan øve litt hjemme på innlogging. 

Uteskule Se eget skriv. Pass på at eleven har stor sekk, for å unngå «tetris-pakking». 
Eleven skal kunne klare å pakke selv. 

Praktisk info Postmappe skal ligge i sekken – tom. 
Innesko kan være de samme som gymsko, så lenge det går an å løpe i dem. 
Vannflaske – kan stå på skolen 
Husk skifteklær i garderoben 
Sunn og næringsrik mat i matpakken. 
Se hjemmeside for info ang melk- og fruktbestillinger. 
Ta ellers kontakt på visma eller tlf. 
 

Klepp-modellen Faglige/sosiale bekymringer følges opp steg for steg etter denne modellen. Les 
mer her: https://klepp.betreinnsats.no/ 

Foreldrekontakt: Aktivitet med foreldre og søsken ila høsten. Kommer mer info senere. 
 

https://klepp.betreinnsats.no/


Klassekasse: 100,- pr år/semester. Dekker div. utgifter, som grøt v/jul, ekstra til 
17.mai, sommergave til lærer osv. 
 
Selskap: Alle jenter/alle gutter/alle sammen. 
 
Bursdagsgaver: Ca 50kr 
 
100års-fest – 1.trinn stiller med 3 langpanner og kaffe + 1 vakt 1145-1300. 
Oppgaver er fordelt. 
  
Mødrekveld, for å bli kjent og skape lavere terskel for foreldre å kontakte 
hverandre. Info kommer senere. 
 
Silje Braut og Desiree Rørheim er foreldrekontakter. Ta gjerne kontakt via dem 
om det skulle være noe som ønskes holdt anonymt. 
 

Annet / 
Spørsmål og 
svar 

Bli kjent-samtaler – eleven skal ikke være med. Avholdes i møterommet i 1922-
bygget. 
 
Skolen pliktet til tilrettelagt opplæring. Beholde motivasjon osv. Kan tilpasse 
med oppgaver/lekser som utleveres, til den enkelte eleven 

 


