
Referat foreldremøte 

 1A og 1B Figgjo skole, 10.april 2018 
 

Dette skjer i NORSKundervisningen for tiden: 

 24 bokstaver er plassert i bokstavhuset. Fra nå av vil det snakkes om disse 3 måtene å begynne 

bokstavene på (med få unntak, bl.a. liten E): 

- øverst på loftet 

- klokka ett (hjelp de så de ikke begynner kl.12) 

- øverst i stua 

LESELEKSEN 

Tekst nr.2 og 3 skal leses en gang.  

Tekst nr.2 ELLER 3 skal så leses 2 ganger. 

Grunnen til at det er viktig at tekst nr.3 leses nå er at da holdes alle bokstavene «varme». Tekst nr.2 

har ikke med alle bokstavene. 

BOKSTAVTEST 

Fram til nå har de blitt testet nokså hyppig med bokstavtester. Mot sommeren blir det ny vri: de skal 

gjøre bokstavtest til de får alt rett, da er de «ferdig» med slik testing for dette semesteret. De som 

trenger å øve mer vil få beskjed om hvilke bokstaver som mangler og oppskrift på hvordan det kan 

øves. 

Etter sommeren vil disse bokstavtestene bli tatt opp igjen for å sjekke om noe har falt bort i sommer 

(Målet er at så lite som mulig, viktig å holde det varmt!). 

AUTOMATISERING 

Det blir mye pugging i 1. og 2. klasse!  

Dette vil gi rom for å lære mer avanserte ting etter hvert som de skal opp i klassetrinn. 

Hva er effektiv automatisering? 

- Mange repetisjoner, jysla mange ifølge lærer Johanne  

- Øve hver dag er bedre enn skippertak 

- Øving i korte økter (for eksempel i bilen på vei fra SFO og hjem..) 

- Spille spill (for eksempel tall-vennspillene, husk å SI REGNESTYKKENE HØYT under spillet). 

- Øving med høy intensitet/tempo 

- Øving med passe mange enheter (for eksempel når det gjelder gloser max 10 gloser om 

gangen) 

- Stor nok øvingsmengde 

- Øving med spesifikt fokus: 

 Link til Multi nettoppgaver 2a, kap 1, oppg A, nivå 1 

http://multinettoppgaver.gyldendal.no/multi2a/kapittel1/oppgaveA/nivaa1  

 Link til multi nettoppgave 2a, kap 1, oppg C, nivå 1  

http://multinettoppgaver.gyldendal.no/multi2a/kapittel1/oppgaveC/nivaa1  

http://multinettoppgaver.gyldendal.no/multi2a/kapittel1/oppgaveA/nivaa1
http://multinettoppgaver.gyldendal.no/multi2a/kapittel1/oppgaveC/nivaa1


- Øving til ferdighetene er automatisert (ikke avslutte øvingen når de har vist at de kan det, 

men fortsette til det går automatisk). Når du tror ungen kan noe anbefaler Johanne å terpe i 

4-5 dager til, DA sitter det  

- Siste del av pugging vil virke kjedelig, men det er viktig for at det ikke skal gli ut og bli glemt 

kunnskap. 

Mål med automatiseringen fra mot sommeren: at eleven kan si svaret på summeringer av tall mellom 

1 og 10 like fort som de automatisk svarer VOFF! på spørsmålet: Hva sier hunden? 

Puggingen må fortsette til det sitter. Dette vil variere fra barn til barn. Slutter man for tidlig så er 

innsatsen forgjeves.  

Når de starter i 2.klasse vil de 100 vanligste ord introduseres og automatiseringen av disse. 

 

CHROMEBOOK 

Sist foreldremøte ble det sagt at elvene skulle få med seg hjem Chromebook etter jul. Nå er 

beskjeden fra lærerne at kanskje får elevene med Chromebook hjem i 2.klasse, kanskje ikke…  

Lærer Linn snakket om fordelene med denne digitale enheten: 

Alt vil lagres i skyen, det er uendelig med lagringsplass, ingenting blir bort, og det er mulig å dele på 

en enkel måte. Elever kan jobbe i samme dokument, det er enkelt å dele informasjon fra elev til elev, 

fra elev til lærer, eller lærer til lærer. 

Sandnes kommune har installert «Sikkert Søk» som en låst innstilling på nettverket og det er dermed 

ikke mulig å søke opp en rekke ord. 

Det er ikke mulighet for å laste ned noen apper på Chromebook. Youtube vil sannsynligvis også 

sperres. 

Målet med IKT i skolen er at det blir en grunnleggende ferdighet blant elevene og at det blir en jevn 

bruk og at det er noe som er hverdagslig.  

Grunnen til at de ikke har fått Chromebook enda: 

- Nettverket har fungert for dårlig. 

- Lærerne ønsker å være skikkelig forberedt og kjenne godt til systemet før de setter i gang for alvor 

sammen med elevene. 

 

ELLERS 

Det trekkes fram fra lærerne at det er positivt med lekegrupper i skolesammenheng. Lærerne setter 

opp grupper på tvers av de ungene vanligvis leker med. 

Det fokuseres på å snakke fint om hverandre, FRAMSNAKKING! 

Tema sinnemestring. Elevene har forsøkt seg på forskjellige måter å roe seg ned på, feks: 

- Puste med magen (flertallet av elevene synes dette fungerte godt) 

- Telle baklengs fra 10 

- Si til seg selv: «ro deg ned» 

- Få være i fred og etterpå snakke med en voksen 

FERIEØVING er lurt! Det er mye som kan forsvinne ila sommeren, så tips er:  

- lese på melkekartong, såper i dusjen, matinnpakninger på frokostbordet osv. 



- spille tallvennspillene 

- bruke dataspillene fra Multi nettoppgaver 

- la ungene betale med kontanter 

- sende kort til skolen når de er på ferie 

 

FRA KLASSEKONTAKTENE 

1a: Stig (far til Synne) og Christian (far til Harald) 

1b: Torunn (mor til Vetle) og Ann-Kristin (mor til Miriam) 

De to siste som står fra hver klasse fortsetter 1 år til. Det er valgt nye klassekontakter som starter fra 

høsten av:  

1a: Sander (far til Adrian) 

1b: Per Eyolf (far til Jonas) 

Det er også valgt vara-FAUrepresentant fra 1b (iom Torild Ravndal er fra 1a): Neringa (mor til Luka) 

17.MAI 

Vi kommer til å spørre etter/minne om dette på facebook:  

- 2 stk brannvakter pr klasse 

- alle skal ha med 15-20 biter påsmurt (rundstykker/smørbrød el liknende) 

- 4 foreldre til å gå i toget sammen med elevene 

- 2 stk pr klasse skaffer premier til loddtrekning i hallen, disse slipper å stille med påsmurt 

Vi synes det er positivt med mødretreff som er arrangert totalt 3 ganger ila våren, håper dette kan 

fortsette. 

TREFF SØNDAG 15.april er alle invitert med familien til å mingle/leke i skolegården fra 16.30 av. Ta 

med matpakke til kvelds og uteleker/ball. 

SOMMERAVSLUTNING TIRSDAG 5.JUNI, KLUGESLÅTTEN, grilling og kjekt for hele familien. Mer info 

kommer, sett av datoen. 

VENNEGRUPPER. Det ble stemt over om det skal fortsettes med vennegrupper, 27 stemte for, 5 

imot. Dermed blir det ny runde til høsten. Vi tenker over om vi skal organisere gruppene på en annen 

måte, annet antall, mer info kommer.  Klassekontaktene ønsker å få info om det er noe som ikke 

fungerer i vennegruppene.  

 

 

 

TIL SLUTT 

- Lese om NETTVETT på www.barnevakten.no 

- For de som ikke har kommet seg inn på facebookgruppen vår: søk på «KLASSEGRUPPE BARN 

FØDT 2011 FIGGJO SKOLE». Her legger vi ut det meste av info. 

- OPPFORDRING FRA LÆRER LINN i sommer: LA BARNA KJØPE SEG EN IS FOR EGNE PENGER 

(kontanter altså)  

http://www.barnevakten.no/

