
 
 

Referat fra klasseforeldremøte i 8.-10. klasse, 11.09.2019 

Foresatte til 5 av 6 elever representert. 

Sak 1. Visma og Skooler. Rektor orienterte om bruk av Visma og Skooler. Forklarte hvorfor, og viste 
hvordan laste ned app for Skooler. Foresatte som er usikker på hvordan de kan komme i gang med disse, 
kan ta kontakt med Cicilie for å få hjelp. 

Sak 2.  Valg av klassekontakter. Bente og Lena er valgt til klassekontakter for ungdomsskolen. 

Sak 3. Russlandsbesøk. Undertegnede orienterte om besøk fra Russland uke 38, og i grove trekk hvordan 
skoledagene denne uka vil bli organisert. Denne informasjonen står på baksiden av ukeplanen for uke 37 
(inneværende uke). 

Sak 4. Forskjøvet skoledag mandager p.g.a. DKS og svømming. På grunn av at vi er avhengig av ferga, og 
endring av rutetider, er vi nødt til å være borte en hel skoledag (6 timer) når vi skal reise til Inndyr i ulike 
ærender (DKS-forestilling, svømming m.m.). Derfor ser vi oss nødt til å forskyve skoledagen tilpasset 
rutetidene ved slike anledninger. Forslag fra skolen: Skoledagen blir derfor disse mandagene fra 11.15-
1700. Innspill fra foreldrene: Hva med å forskyve den framover istedenfor, det vil si 7.00-13.00? Innspill tas 
med til vurdering i lærerkollegiet. 

Sak 5. Anmerkninger. Samtale om ordensreglementet. Anmerkninger føres ved glemte innleveringer og 
stygg munnbruk / banning i aggresjon mot andre. Glemte lekser / utstyr: Lærer tar kontakt med hjemmet, 
ikke anmerkning i første omgang.  

Sak 6. Matpakke.  Foreldrene anmodes om å sende med elevene god og sunn matpakke.  

Sak 7. Årsplaner. Legges ut på Skooler og skolens hjemmeside. 

Sak 8. Satsinger. Kort informasjon om skolens satsinger: Lesing, vurdering for læring, tilpasset opplæring, 
gode relasjoner, elevmedvirkning, gode matpakker, grunnleggende ferdigheter. Vi prøver så godt vi kan å 
få med dette opp i alt det andre som vi også skal gjøre.  

Sak 9. Diverse. Forslag fra en av foreldrene: Hva med å lage / servere lunsj til elevene i ungdomsskolen en 
gang iblant? En god tanke som gjerne må settes ut i livet. Frivillig ordning 

 

Sørarnøy 11.09.2019 

Randi Birkeli 

 

 

 


