
Referat fra klasseforeldremøtet i 2.-4. trinn, mandag 7. september 2020 

Til stede: Janis, Agrita, Tiril, Nina, Maria, Tonje 

 

1. Lærere på trinnet:  

Tiril Jerijærvi: Faglærer i K.o.H, Naturfag, Kroppsøving, Musikk, Samfunnsfag og 

Krle.                                                                                                                       

Synnøve Birkeli: Kontaktlærer, og har fagene Norsk, Matte og M.o.H 

 

2. Kontakt med skolen:                                                                                                   

Skal skje gjennom Skooler. Pr. i dag er det noen av foreldrene som ikke kommer 

inn på barna sitt område. Dette prøver vi å finne ut av.  I tillegg ønsker vi å 

kunne utdype enkelte beskjeder/meldinger muntlig/pr.tlf. 

 

3. Timeplan og ukeplan ble delt ut.                                                                                                                        

Det er nok å ha dusjtøy med èn gang i uka. Dette for å øve inn gode dusjevaner 

fra de er små. Likevel kan lærer vurdere når tid det er behov for dusjing i 

forbindelse med kroppsøving, da gymøktene er forholdsvis korte. Gymtøy som 

ikke blir brukt kan ligge på skolen til neste gang det skal brukes.    

 

4. Årsplaner.                                                                                                      

Kontaktlærer informerte om at årsplanene ikke er helt ferdige enda p.g.a. at vi 

jobber med innarbeiding av ny læreplan. Her vil tverrfaglig temaarbeid være 

sentralt. Temaene vi vil jobbe med dette året er:                                                       

Høst:                                                                                                                                              

-Forfatter Anne Cath. Vestly og hennes bøker.                                                        

-Arnøyans historie.                                                                                                        

Vår:                                                                                                                                             

-Oppfinneren,                                                                                                                              

-Årstidene i samisk og norsk  kalender                                                                            

-Torbjørn Egner                                                                                                                     

-Fuglene våre                                                                                                                                        

Dersom foreldrene ønsker å få de ferdige planene er det bare å ta kontakt med 

kontaktlærer.     

 

5. Lang dag i år er på torsdager. Foreløpig ser det ut til at barna er mindre slitne 

etter langdag på torsdag enn de var i forrige skoleår da langdagen var på mandag. 

Dette er interessant å observere, og kan muligens henge sammen med at 

langdagen ikke er rett etter helga.    

 



6. Bokbind.                                                                                                                       

Det er nok å legge bokbind på de bøkene som tilhører/skal leveres tilbake til 

skolen.    

 

7. Lekser.                                                                                                             

Ulike synspunkter: Noen synes det har vært en grei start med passe mengde 

lekser. Noen mener de har for lite lekser, både av lesing og skriving. Lærerne tar 

det til etterretning.    

 

8. Innesko. Ulike syn på om det var nødvendig eller ikke og hvorfor. Harde og kalde 

gulv, men godt å lufte føttene. Beredskap hvis brannalarmen går? Er det påbudt? 

Synnøve sjekker det med rektor.                                                                                                                          

Gymsko er påbudt, og de må sitte godt på foten.   

 

9. Valg.                                                                                                                   

Forslag vedtatt, om at de som har sittet i 2019/20 får fortsette i 2020, da de 

«er midt i arbeid» med enkelte saker (f. eks. skolestruktur i kommunen).                                                                                            

Klassekontakt: Tonje Olsen                                                                                 

Vara: Nina (begge stillere i FAU) 

 

10. Eventuelt.                                                                                                             

a) Kreosotpåler.                                                                                                         

Noen foreldre reagerer på lyspålene som er blitt lagt på marka i nærheten av 

der bussen stopper, og mener de bør tas bort. Pålene er innsatt med det giftige 

stoffet kreosot, og bør ikke ligge slik at barna kan leke på dem. Uansett må 

barna få beskjed om at pålene har et farlig stoff på seg og de dermed ikke får 

leke der. 

 

b) Skolestruktur i Gildskål.                                                                                      

Tonje informerte om saken de jobber med i FAU, for å hindre at u-skolen på 

Sørarnøy blir flyttet til Inndyr. Her må det ei stor mobilisering til fra alle 

instanser på øya, og hun oppfordret til saklig og grundig arbeid bl.a. fra 

foreldrerådets side. 

 

Synnøve Birkeli 

Ref. 

 

                                            


