
Referat fra foreldremøte i 4.klasse, 16.sep. 2020 Mosterøy skole 

Tilstede: Vi var 20 foreldre og tre kontaktlærere/ faglærere på møtet og vi var samlet i 

musikkrommet på Mosterøy skole. 

Sak 1: Oppstart 4.klasse 

Foreldrene satt med en meters avstand og hver stol hadde et brev som elevene hadde laget 

til foreldrene. 

Brit informerte om oppstart og lærer ressursene på trinnet. Brit er i klassen alle dagene, Laila 

er 50% og Aud Jorunn er 50%. Lene og Kristin er miljøterapeuter på trinnet. Nytt av året er at 

vi har Mat og helse en time pr uke. Dette fordeles slik at vi har dobbel time annen hver uke. 

Det ble informert om korona tiltak og uteområder som disponeres av klassen. Vi rullerer 

mellom tre faste uteområder og er en uke på hvert sted. Ellers i undervisningen følger vi 

smittevernreglene som gjelder for skolen. 

Foreldre oppfordres til å følge med på skolens planer som ligger på Min skole. Det ble 

informert om ulike skjema som ligger der, for eksempel søknad om fri for elevene og 

ukeplaner. Vi henviste også til ordensreglementet til skolen, samt buss reglement. 

Sak 2 LK20 Fagfornyelsen 

Brit informerte om at skolen har fått nye læreplaner for fag, LK 20 og at disse trer i kraft 

august 2020. Planene skal gradvis innføres i løpet av en treårs periode. Samfunnet er i stadig 

endring og det påvirker skolen og undervisningen. Innholdet i fagene er fornyet og 

undervisningsmetodene i skolen fornyes. Det er innført tverrfaglige tema som inngår i alle 

fag. Det er demokrati og medborgerskap, bærekraftig utvikling og folkehelse, livsmestring. 

Dette er ikke egne fag, men de inngår som tema i de enkelte fagene i LK20. Målet med 

fagfornyelsen er å gi større rom for dybdelæring og bedre forståelse. Skolen har fått et 

verdiløft og et bredere dannelsesoppdrag. Målet er å ruste elevene best mulig for framtiden. 

Læreplanene legger vekt på elevmedvirkning og elev engasjement/ aktivitet i 

undervisningen. 

Sak 3 Generell info og søknad om fri for elevene. Det ble henvist til skolens planer og Min 

Skole. Lærer kan innvilge fri en dag, men øvrig fravær skal søkes om på eget skjema som 

ligger på Min skole. Det skal søkes fri i god tid og helst 14 dager på forhånd. 

 Elevene har tre dager der de er på skolen til kl.14.20 og to dager der de slutter 13.25. 

Skolebussene går som vanlig. Elever som ønsker, kan søke om leksehjelp. 

Sak 4 § 9a opplæringsloven 

Vi informerte om opplæringsloven §9a som omhandler elevenes fysiske og psykiske 

skolemiljø. Alle elever har rett på et trygt og godt fysisk og psykisk skolemiljø som skal 

fremme læring og trivsel. Vi bad foreldrene om å melde i fra til oss dersom elevene opplever 

plaging, krenkelser eller mobbing på skolen. Skolen har plikt og ansvar for å melde i fra 

dersom elever opplever noe av dette, og skolen skal sette i verk tiltak i forhold til dette.  



På 4.trinn har vi timeplanfestet en time hver uke som heter klassens time. Ellers jobbes det 

med sosial kompetanse på hele skolen og vi følger et felles opplegg. Det er stort fokus på 

klassemiljø og trivsel på hele skolen. 

 

Sak 5 Fagene, norsk, engelsk og matematikk samt øvrige fag 

Laila er faglærer i engelsk på trinnet. Hun informerte om læreverk og undervisningsmetoder 

som benyttes i faget. Hun viste også udir sine nasjonale prøver som skal tas i 5.klasse og 

informerte om økt fokus på lesing av engelske tekster, ulike skriveoppgaver og lytte 

oppgaver som fremmer læring i faget. Det er stort fokus på lytting og lesing for å øke 

forståelsen i engelsk. Det gis gradvis mer lekser og foreldre oppfordres til å følge med på 

leksene som gjøres.  

Aud Jorunn er faglærer i matematikk og hun informerte om innføring i egen kladdebok i 

faget. Det gis tekstoppgaver hver uke som elevene skal føre inn i egen bok. Det vil bli 

stasjonsundervisning i matematikk og elevene trener på å jobbe selvstendig og lese 

oppgavene nøye. Klassen benytter to klasserom og grupper jobber i de forskjellige 

rommene.  

Brit er faglærer i norsk og hun informerte om leseprosjekt som starter i uke 39, faktatekster. 

Klassen er i full gang med leseregistreringer og benytter ulike tekster og bøker i lesingen. 

Salto elevbok og Salto arbeidsbok benyttes i undervisningen samt Salaby, Kaleido og andre 

nettressurser. Elevene skriver tekster for hånd og på cromebook. Det legges stor vekt på 

muntlige og skriftlige framførelser i faget og elevaktivitet og medvrikning. 

Det ble informert om at tilpasset opplæring skal gjelde som prinsipp i alle fag og det gis ulike 

lekser i klassen i de ulike fagene.  

Elevene benytter cromebook og deler av leksene gjøres på nett.  

Det ble informert om gym og svømme opplæring. Gymtimene er delvis innendørs og delvis 

utendørs. Foreldrene fikk påminning om å sjekke at elevene har gymsko. Det ble kort 

informert om planen for samfunnsfag, naturfag, musikk og kunst og håndverk. Vi ber 

foreldre som har tomme skoesker om å sende de med til skolen, vi skal ha et kunstopplegg i 

november og desember i KRLE og kunst.  

Foreldrene oppfordres til å følge med på ukeplan og kompetansemål i de enkelte fagene. 

Det ble også informert om vurdering og kartlegging i fag. Dette gås nærmere igjennom på 

utviklingssamtalene for den enkelte elev. 

Sak 6 Valg av klassekontakter 

Vi takker Vegard Nilsen og Kjersti Hodne for jobben de har gjort. Det ble valgt nye 

klassekontakter for skoleåret 2020/2021: 

Trygve Veggeland og Ingvild Skare, vara er Ragnhild Hanasand og Åsmund Hjulstad 

 



Referenter: Laila Risa, Aud Jorunn Bru og Brit Idsøe 

 

 

 


