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Velkommen til Hafrsfjord

Vi kan

vi vil 

vi får det til!

Vi kan, vi vil, vi får det til!



Hafrsfjord skole

• 304 elever

• 14 klasser

• 30 pedagoger – ca. 45 ansatte i skole og 
SFO

• Årets første trinn har 47 elever i 2 grupper. 

• 21 gutter og 26 jenter



PROGRAM 

Velkommen – rektor Sigfrid Underbakke

FAU              - FAU-leder Magnus Eriksen

Helsesesykepleiere – Marianne Murbræch, 
Tonje Tjessem Haara

Spes.ped ansvarlig - Ann-Mari Haver

SFO                     – Kristin Sembsmoen

Spørsmål fra foresatte



Smittevern

• Vi tar det på alvor

• Har planer for smittevern i klasserommet.

• Rød og blå kan være sammen ute. 

• Foresatte skal etter regelen ikke inn i 
skolebygget.



Barnehage - skole

• Møt presis. 
På skolen starter alle samtidig – ikke 
fleksitid. 

• Alle skal spise før de kommer.

• Ansvar – vi har ikke gjerder, og stoler på at 
barna holder seg på skolens område.



Organisering i grupper

• Rød og blå gruppe.

• Gruppene vil deles i mindre grupper.

• Klassene A og B etableres våren 2021.



Opplæringslova kapittel 9A

• «Alle elevar i grunnskolar og vidaregåande 
skolar har rett til eit godt fysisk og 
psykososialt miljø som fremjar helse, trivsel 
og læring».

• Ta kontakt med skolen dersom ditt barn 
ikke har det bra på skolen.

• Rektor har plikt til å undersøke bekymring 
for barns skolemiljø.



Samarbeid med hjemmet

• Ta kontakt ved bekymring eller spørsmål

• Vær interessert og følg opp skolearbeidet

• Gode rutiner fra starten, lønner seg



HUSK

• Klær etter vær

• Matpakke til skole og SFO

• Melkeordning - Skolelyst



Foreldre er barnets viktigste
ressurs!

• Ferdigheter som bidrar til vennskap er 
å dele – å hjelpe – å trøste

• Ha åpne hjem

• Møt dine barns venner, vær en voksen som

bryr seg

• Bli kjent med foreldrene til barnas venner

- avtal grenser/regler



Oppfølging - veiledning
• Vis interesse for skolen. 

• Se på elevens arbeid, og still spørsmål.

• Se etter framgang og ros den.

• Les for barnet, ha bøker tilgjengelig.

• Vis at du leser selv.

• Omtal skolen og fag positivt.

• Ta opp ting direkte med lærer.

• Møt opp på foreldremøter og samtaler.

• Dette bidrar til at barnet forstår at  skolen er

viktig for deg!



Språk og ordforråd

• Snakk med elevene 

• Forklar hva ord betyr, be dem spørre når de 
ikke forstår

• Godt ordforråd er avgjørende for god 
leseforståelse. 



• Bruk hverdagssituasjoner 

– Forståelse av preposisjoner er vanskelig for 
mange

– Ord med dobbel betydning: bønner, horn, dyr

– Sjekk om de kan navn på pålegg, klær, 
grønnsaker, bær, frukt osv

– Over/underbegrep: eple og appelsin er frukt 



Hvorfor bør vi lese for barn?

• De lærer å forstå ord og betydning av ord

• Lesing fremmer språklige ferdigheter

• Lesing fremmer leseforståelse

• Dere deler en opplevelse



Hva bør vi lese for barn?

• Tekster som gjør at eleven får lyst til å lære 
og lese selv

• Tekster som er interessante, som fenger

• Tekster med et ordforråd litt over det barnet 
mestrer

• Tekster der det er mulig å samtale om 
innholdet



Bokstavprogresjon

• Elevene lærer to bokstaver per uke.

• Lesing og skriving går hånd i hånd.



Ved leseinnlæring

• Sjekk at de forstår hva alle ord i leksa betyr

• Bruk bokstavlyd, ikke bokstavnavn

• Etabler gode vaner fra start

– Sett av en fast tid for lekser

– Vis interesse for skolearbeid



Matematikk

• Øv på tvillingtall, tallvenner og tiervenner

• Spill og øv terningbilder

• Telle forlengs, baklengs og med to eller fler 
om gangen.

• Greit at elevene bruker fingrene når de teller 
i starten, målet framover er å regne uten å 
telle.

• Enerplass og tierplass.



Velkommen til 


