
Referat frå foreldremøte 

 

Onsdag 30.8.2021 kl. 18-19. Horpestad skule, i klasserommet. 

Med på møte: Magnhild, Stian H., Geir, Elisabeth, Kristin, Anita, Elin, Belinda, Ann Bergitte, Rune 

Referent: Rune 

 

Saker/tema: 

• Oppstart etter ferien 

o Fortsett med leikegrupper, alle får bestemme etter tur 

o Husk skriftetøy. Regntøy er viktig nå framover. 

o Også fint om vi merker tøyet 

o Viss barnet tar buss er det viktig å sjekke at det er pengar på kortet. Belinda gjer 

oppmerksam på at kortet må validerast første gong. 

• Læringsbrettet 

o Husk å lada læringsbrettet og tastaturet heime 

o Visma brukast 

• Kleppmodellen 

o Sjekk kommunen sine sider 

o Verktøy for oppfølging av elevar om man mistenker utfordringar 

o Egne sider for tilsette og for føresette 

• Symjing/gym 

o Det vil bli to dobbeltimar ved Orre skule nærare sommaren 

o Dusjing etter gym begynner man nok med nærare sommaren. Vi vil få beskjed på 

vekeplanen. 

• Engelsk 

o Det er litt utfordrande for elevane å telje dagar framover og bakover. Eks. kva for 

dag er det om to dagar 

• Norsk 

o Elevane må høyra på lydfila frå Magnhild 

o Foreldre er med på lesinga. Følg med fingeren, reflekter over innhaldet i teksten, still 

spørsmål til kva som er lest.  

o Salaby nyttas ikkje i år  

o 2. trinn får moglegheit til å vera i biblioteket i matfriminuttet på torsdagar. 5. trinn 

stiller med bibliotekassistentar.  

• Skriving 

o Begynner med stavskrift. Lekse ca. 2 linjer i veka 

o Mattelekse av og til 

• Matte 

o Øver på måling med ikkje standardiserte mål 

o Begynner snart med cm, kalender og klokka 

• Annet 

o Sekken til uteskulen bør vera stor nok til at elevane klarer å pakke den sjølv 

o Vil ta i bruk «Smart oppvekst» 



• Vennegrupper 

o Vil fortsette med dette i 2. trinn. Positivt for miljøet.  

• Sosial aktivitet 

o Nissefest på fjøsloftet hos Evelyn. Ei gong i fyrste halvdel av desember. Elin vil sende 

ut invitasjon/informasjon når det nærmar seg. 

o Vårtur arrangerast av foreldrekontaktane. Fottur ved Jærstrendene med god pause 

og miniquiz. Foreslått søndag 16.4.2022 kl. 12. Det kjem meir info på FB.  

• Koselesing 

o Det er anbefalt å fortsette med dette sjølv om det ikkje står på lekseplanen. Det 

kjem på lekseplanen i veke 37. 

• Foreldrekontaktar 

o Anita 

o Rune 


