
 
 

 

 

 

 
Referat fra klasseforeldremøte for 1.-4. klasse 

 
Dato: Onsdag 25. september 2019 kl. 20.00-20.15 
Tilstede: Maria, Kinga, Tonje (til ca 21.00), Nina, Synnøve, Janis (til 20.40), Cicilie (til 20.13) 
Referent: Tiril B. Jerijærvi 
 
  
1. IKT bolk av rektor: rektor informerer om Visma og Skooler. Begge portalene finner en link til på skolens 

hjemmeside. Man laster ned egen app. for Skooler, men ikke Visma (logger inn med bank-ID). I Skooler ligger 
ukeplaner og årsplaner. Skolen gir beskjed når beskjeder mellom skole - hjem og annet skal skrives via Skooler. 
Visma brukes til føring av fravær og vurderinger. (Fremdeles meldes fravær til kontaktlærer via SMS eller 
meldebok.)  

 
2. Info om klassens arbeid. 

• Elevene har utmerket seg i humør, omsorg, toleranse for medelever, og det å kunne fungere som gruppe 
utenfor klasserommet. Lærerne i 1.-4. setter stor pris på å få jobbe med disse hver dag! 

• Tema: Hjemplassen vår avsluttes 
            Poteten ruller og går til neste periode om Universet. 

• Legger til rette for undring, der elevenes nysgjerrighet er utgangspunktet for det videre arbeidet. Vi lager 
noen rammer, elevene fyller inn, mens vi gir de verktøyene vi mener trengs for å bli ferdig med arbeidet, 
nå målene fra udir.  

3. Anmerkninger 

• Viser til Skolens ordensreglement 

• Foreldrene enes om følgende:  
- Samtale med foreldrene når lekser er ugjort over tid. 
- Lærer kontakter foreldre etter glemt gymtøy for å minne om at de må huske dette neste gang.  

4. Oppdatering av kontaktinformasjon 

• Ingen oppdatering nødvendig. 
5. Ny klassekontakt: 

• 1.representant:   Tonje Olsen    2. representant(vara): Maria Birkeli.  

• Begge deltar på FAU-møter 
6. Matpakke  

• Elevene på 1.-4. trinn ser stort sett ut til å være fornøyd med maten sin.  
Elevene får ta seg en matbit når det trengs…  

• Melkeordningen (prøveperiode frem til jul): Elevene kan ta med seg melkepakke som oppbevares i 
kjøleskapet. Ev. rester fredag fryses til bruk i skolen. De elevene som skal ha melk henter dette i koppen 
sin selv på kjøkkenet 

7. Årsplaner/halvårsplaner (tilgang i skooler) 

• Ny læreplan i 2020 med mer fokus på temaarbeid.  

• I år er derfor flere fag samkjørt på samme årsplan.  
8. Satsinger på skolen og hvordan dette påvirker klasserommet 

• Kommunale satsningsområder: lesing & skriving, vurdering, klasseledelse.  
Skolens satsinger: Elevmedvirkning og matpakken 
Klassens satsinger: Trivsel, opplevelser. 

• Foreldrene må ta sin del på alle disse punkter.  
9. Kommunikasjon mellom hjem-skole er viktig.  

• Gjensidig ansvar for dette mellom skolen og foresatte 

• Ukeplaner fungerer godt. Også målvurderingen. Kan ha mer spesifikke mål i engelsk.   



 
 

10. SMS med beskjeder og påminnelser 

fungerer godt. Kan gjerne brukes oftere for å minne om viktige ting for reiser/uteskole.  
 
11. Utviklingssamtaler 

• I utgangspunktet en gang pr. halvår, men foreldre må gjerne ta kontakt med kontaktlærer for flere 
samtaler.  

12. Skifteklær 

• Gymtøy som eventuelt ikke brukes (hvis det blir utegym eller endringer på timeplanen),kan henge på 
skolen til neste gang de trenger det.  

• Uteklær. Klær etter vær. 
13. Eventuelt 

• En forelder hadde spørsmål til hva som var normen med gaver til bursdag/jul.  
De andre foreldrene mente barna gir fordi de liker å gi gaver, men det er ikke noe en skal stresse med 
eller føle at en må gjøre. Det behøver uansett ikke være store gaver, men type klistremerker eller noe 
smått. Det ble også kommentert at barna ikke gir uttrykk for forventninger om å få gaver av alle.  

• Forslag fra foreldre om at hele klassen kan bli kjent med de ulike elevenes hjemland. Bruke foreldrene 
til å bli kjent med landene. Kanskje en lengre periode, og avslutte prosjektet med at elevene får 
smake mat fra landene. På en kosekveld? Mange ideer rundt dette kom fort frem, og lærerne finner 
tid i løpet av året for å jobbe med dette. 

 

 
 


