
 

 

 

 

Referat fra foreldremøte, 5. trinn, 2020/2021 

 
 

Sted: Digitalt møte på Meet. 

Tid: Tirsdag 15.september kl.19.00-20.00. 

Oppmøte: Det var 36 foreldre som deltok. 

I tillegg til kontaktlærerne Kristine og Øydis, var det informasjon fra 

avdelingsleder Ann Merethe Meling, og engelsk og svømmelærer Alvilde 

Morken Tobiassen. 
 

 
 

 

Presentasjon av de nye kontaktlærerne Kristine Torstveit i 5A og Øydis Westersjø i 5B. 

Klassene har i tillegg Alvilde Morken Tobiassen i engelsk og svømming, og Kenneth A Salte i 

musikk. 

 

5.klasse er for mange elever et krevende år. Lærebøkene blir ofte vanskeligere, og det blir 

forventet mer av elevene på flere områder. Viktig at både lærere og foreldre vet dette, og 

hjelper og motiverer dersom elevene synes noe er utfordrende. 

 

 

Ann Merethe Meling informerte om: 

- Mosterøy skole, ledelsen 

- Hva dere kan forvente av skolen 

- Retten til et godt skolemiljø 

- Aktivitetsplikten 

- Nye læreplaner 

- Hvilke verdier skal prege elevenes skoledag 

- Samarbeid og tillit 
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Det ble videre informert om følgende tema: 

- Skolens hjemmeskole, gå inn på minskole.no/mosteroy – ukeplan  

- Trivsel, og forebyggende mobbetiltak 

- Hjem- skole samarbeid 

- Hvordan hjelpe og støtte barnet i skolearbeidet? 

- Trafikksikkerhet 

- Rutiner ved skolen, fravær 

- Corona- informasjon, se skolens hjemmeside 

- Matematikk: fokus på automatisering og regnestrategier. Ny læreplan. 

- Norsk: fokus på lesestrategier. Sjekk leselekser, hva handler tekstene om? 

Oppfordre elevene til å lese skjønnlitterære bøker. 

- Engelsk: Skriftlige arbeid i Google Classroom. 

- Lekser, gi beskjed dersom det er for mye lekser, eller at leksene er for vanskelige. 

- Nasjonale prøver 

- Fysisk aktivitet, FYSAK. Nytt i 5.kl, 1 t. pr. uke. 

- Alternativ sykkeldag, 25. september. Elever fra Austre Åmøy og Fjøløy bør bli 

kjørte til skolen, eventuelt til Sokn. 

- Klassekontakter, valgt i fjor. 

5A: Tina (Eldbjørg), Byron (Ola) 

5B: Birte (Rannveig), Åge (Norbert) 

- Klassekasse 

- Hva forventer vi av elevene? 

- TikTok og andre sosiale medier. 

 

Vi avsluttet med noen memer laget av elvene. 

 

 

 

Mosterøy  

17. september 2020. 

 

 

Referent 

Øydis Westersjø 

 

 

 

 

 


