
Velkommen til foreldremøte 
klasse 9A

13 gutter og 10 jenter



Lærere/fag:
Matematikk og naturfag: Ingrid Elin Austbø 

Norsk: Helene Lunde

Engelsk: Alvilde Mork Tobiassen

Samfunn og gym: Vegard Meling Nesse

Musikk og KRLE: Geir Bø

K&H: Jorunn Hefre Johnsen

Spansk: Håvard Helgøy og Hanne Husvæg

Tysk: Alla Almedal

Mat & helse: Brita Nærheim og Sigrunn W Nesheim



Timeplan
mandag tirsdag onsdag torsdag fredag

8.25-9.10 matematikk norsk matematikk m&h/naturf KRLE

9.15-10.00 språk norsk engelsk m&h/naturf naturfag

10.10-10.55 norsk matematikk UTV m&h/musikk matematikk

11.30-12.15 musikk/m&h engelsk språk KRLE norsk

12.25-13.10 naturf/m&h engelsk norsk gym k&h

13.20-14.05 naturf/m&h samfunn valgfag gym samfunn

-14.45 valgfag



Ukeplan

● Ligger på hjemmesiden: minskole.no/rennesoy
● Legges ut på nett og deles ut i papirformat mandager
● Vurderingsoversikt nederst på ukeplanen
● Beskjeder til hjemmene står øverst
● Utviklingssamtaler kommer etter høstferien
● Send sms eller mail til meg dersom elev er syk eller tannlege mm. 

47 23 25 89

ingrid.elin.austbo@stavanger.kommune.no

mailto:ingrid.elin.austbo@stavanger.kommune.no


Nasjonale prøver

Tirsdag 13. september: lesing, oppladet Chromebook 

Fredag 16. september: regning, oppladet Chromebook

Gå gjerne inn på udir.no, nasjonale prøver, eksempeloppgaver og øv hjemme 
også. 



Oljemuseet 

Torsdag og fredag 8. og 9. september.

Tema: Energi

Hvordan produsere strøm?

Kjøre melkekartongbil, se på utstillingene og gjøre eksperimenter.

Pause kl. 11 - 12, kan få gå i byen selv denne timen.

Rutebuss fra Vikevåg 8.15, retur 13.06 fra byen.

Send melding til meg dersom elevene får være igjen i byen.

 



Helsesykepleier

● Hun er på skolen mandag, onsdag og fredag.

Katrine Granhøy Gundersen

Skolehelsetjenesten Rennesøy/Mosterøy skole

Tlf:51912426/47792436

● Sosiallærer: Nina Gundersen

         ngundersen@stavanger.kommune.no



Hva dere foreldre/foresatte kan bidra med

● Rutiner ift lekser
● Matpakke
● Sende melding dersom eleven er syk eller annet fravær
● Gymklær (torsdager) + valgfag (onsdager)
● Nok søvn gir mer robuste elever 
● Lese/se og snakke om nyheter 
● Lese bøker og spille brettspill sammen
● Følge med på ukeplanene
● Nye Youndr - passe på de - vi skriver ned glemming - må erstattes dersom de 

blir ødelagt eller de mister de
● Mange har fått helt nye Chromebook, pass på de, ha med oppladet
● Øve på kjøkkenet - mat & helse er standpunktskarakter



Tiendeklassetur?

● Foreldre må selv ta initiativ og organisere.
● Elever får ikke permisjon fra skolen til å reise.
● Reise må foregå i helg og/eller planleggingsdag.



Klassekontakter for 9A

● bindeledd mellom dere foreldre og kontaktlærer
● bidra til et godt miljø, både sosialt og læringsmessig
● sitte i 2 år

Kenneth Salte, far til Hannah Emilie og

Andreas Kjølleberg, far til Erik 



Eventuelt:

Jeg gikk gjennom disse punktene ovenfor på møtet. Dersom det blir streik, så 
er noen av oss lærere ikke organiserte så elevene vil da få hjemmeskole med 
undervisning på nett slik som under pandemien. Dette gjelder fagene 
matematikk, naturfag og engelsk. Jeg vil legge ut timeplan til elevene på 
classroom, på infosiden til 9A der dersom dette skjer.

Ellers så vant jo klassen vår 5000 kr på gjenbrukskonkurransen på 
Rennesøydagen! Hurra! Vi har ikke enda bestemt hva vi skal bruke pengene 
på.

Dersom noen ikke vil at elevene skal få utdelt jod-tablett i tilfelle 
atomulykke….., kan dere sende mail til rektor om det. 



I forhold til klassetur var det ingen som meldte seg til å være med på en 
foreldregruppe/turkomite. Men Eirik Hodnefjell, far til Mathias, har meldt seg fra 
klassen. I klasse 9B vet jeg at det var stor interesse for en 10. klassetur, og det var 
to som meldte seg. De ville lage en gruppe på Facebook. I 9C var det også 
interesse for tur, men tror ikke det ble konkret noen navn enda. 

Ellers er klassen den beste klassen en lærer kan få! Elevene er så kjekke og 
snille. Selvfølgelig skjer det “ting” som kan gjøre livet vanskelig der og da, men vi 
har stor takhøyde i klassen - tar opp problemer og utfordringer og prøver å ordne 
opp. Vi har gode samtaler om det meste. 



Dere foreldre/foresatte er flinke til å sende meg sms dersom elevene er syke mm, 
fortsett med det! Ikke vær redd for å sende beskjed dersom triste, vonde ting skjer 
i livene til elevene. Det vil være det beste for de om jeg vet om det på forhånd, og 
da kan forstå oppførselen deres dersom den ikke er bra.

Dette var en liten oppsummering fra møtet!

Hilsen Ingrid Elin 


