
Foreldremøte 5.trinn

14.09.22



Rutiner

Elevene kan gå inn i klasserommet kl.08.20 hver morgen for å lese eller tegne.

Torsdag stiller elevene opp ute i skolegården, før vi går til Idda. 

Vi oppfordrer alle til å dusje etter gymmen. 

Vi jobber med å gå rolig inn i klasserommet og ta beskjeder. 



Fag

Timeplan

Skolestudio

To-deling: Naturfag, engelsk, samfunnsfag og musikk

Tre-deling: Matte, norsk og K & H

https://sites.google.com/ikrs.no/5trinn20222023/start
https://www.skolestudio.no/


Nasjonale prøver

Gjennomført engelsk, dette gikk fint! Jobber med å skape trygge rammer.

Igjen:

Regning (fredag) og lesing (tirsdag)



Lekser/ leksetid

Leksetid 

-tirsdag kl.08.00- 08.30

-onsdag kl.12.30- 13.00

Elevene kan selv velge om de vil gå, vi trenger ikke beskjed. 



Sosiale miljøet

Flinke til å leke. → Alle får være med.

Hormoner på vei…

Jenter og gutter - Vi ønsker å holde på god tone. 

Åpen og god dialog med hjemmet. 



Sosiallærer
Marianne Moen Nesheim



BUA står for Barn - Unge - Aktivitet

BUA jobber for at barn og unge skal få mulighet til å få prøve flere og mer varierte aktiviteter. Her kan du låne utstyr til sport og 
fritidsutstyr gratis. Lånes for en uke om gangen. De er lokalisert på Sør Arena.

Eksempel på utstyr til utlån

● Sykler til barn og voksne
● Sparkesykler og skateboard
● Langrenn- og alpinutstyr (ski, staver, støvler) til barn og voksne
● Hjelmer
● Stormkjøkken og termoser
● Telt og lavvo
● Hengekøye og tarp
● Kano
● Packraft
● Soveposer (med lakenpose) og liggeunderlag
● https://www.bua.no/

https://www.bua.no/


Fritidsfondet 

Fritidsfondet gjelder for barn og unge opp til 18 år. Formålet er å sikre bredere deltakelse og 
inkludering av flere barn og unge i organiserte fritidsaktiviteter. 

● Her kan du søke om støtte til kontingent og nødvendig utstyr til barn og unge som skal delta 
i en organisert fritidsaktivitet.

● Det kan også søkes om støtte til enkeltturer, aktiviteter, turneringer og lignende som tilhører 
den organiserte aktiviteten. 

Maksimalt stønadsbeløp per år er 10 000 kr. 

Foreldre, foresatte og personer med fullmakt kan søke. 

https://www.kristiansand.kommune.no/navigasjon/kultur-og-fritid/fritid/fritidsfond/

https://www.kristiansand.kommune.no/navigasjon/kultur-og-fritid/fritid/fritidsfond/


Oppstart av Mini-Risk på Solholmen skole

Mini- RISK er et gruppebasert mestringskurs for engstelige barn og ungdom over 

10 år. I kurset skal de unge lære nye ferdigheter for å mestre engstelige følelser, 

og klare å gjøre de tingene en ønsker å gjøre.

Studier viser svært gode resultater. 



Hvis barnet eller ungdommen svarer ja på ett eller flere av disse spørsmålene, vil de sannsynligvis ha nytte av dette kurset

● Unngår du å presentere foran klassen på grunn av 

engstelse?

● Er du redd for at andre skal se at du er nervøs?

● Er du redd for å sove alene på grunn av 

engstelse?

● Unngår du å gjøre ting du er redd for?

● Sliter du med å være på steder med mange 

mennesker?

● Er du redd for å få panikkanfall?

● Bekymrer du deg mye?

● Gjør du unødvendige ritualer?

Ta kontakt for mer informasjon og eventuell  

påmelding med sosiallærer eller 

helsesykepleier.



Ferietilbud

Ferie for alle - Røde kors

Gratis ferietilbud til familier som strever 
økonomisk. Her får hele familien reise sammen 
for å skape gode opplevelser og skape felles 
minner.

Høstferie - Juleferie - Vinterferie - Sommerferie

Ta kontakt med sosiallære, om du tror dette er 
noe for din familie! 

Ferietilbud fra fritidsetaten (Dagstilbud)

I forbindelse med ferier har fritidsetaten ofte 
tilbud om aktiviteter for barn og unge. 

Her finnes det også muligheter for familier med 
presset økonomi, hvor det finnes gratis-tilbud for 
de som trenger det. Ta kontakt med sosiallærer. 

Høstferiens tilbud til Dyreparkens skumle dager 
er allerede fullt, men det vil komme nye tilbud til 
vinterferien. 

https://www.kristiansand.kommune.no/navigasj
on/kultur-og-fritid/fritid/ferietilbud-for-unge/



Aquarama - klippekort

Et par ganger i året gir Aquarama ut klippekort med 5 klipp til elever/foresatte som 
ellers ikke ville ha mulighet til å benytte svømmehallen i fritiden. Det er skolens 
oppgave å fordele kortene. Hvis du tenker at dette er aktuelt for ditt barn, så ta 
kontakt med sosiallærer. 

Dette gjelder for barn som er 11 år og er svømmedyktige, og foresatte til elevene 
som har fått klippekort for et år (deler av 3. og 4. trinn). 



Trinnkontaktene har ordet:

-17.mai

-Vennegrupper

-Juleavslutning/ sommeravslutning

- Halloween?

- Påskefrokost?



Foreldrenettverk

- Merke/ klespress på trinnet, spesielt hos jentene



Referat fra foreldrenettverk 14.09.22

17. mai // vi har ansvar for 17. mai feiringen på skolen. Alle må bidra denne dagen. Alle blir delt inn i 
gruppe, og må ta ansvar for det de får i oppgave.

Store og små premier kan alle begynne å samle inn. Vi trenger store premier til loddsalg, og små premier 
til fiskedam.

Mer info kommer snart ang gruppene.

Vennegruppe // Det var flertall for å fortsette med dette. Veldig fint for miljøet i klassen. Det er forståelse 
for at ikke alle kan ha det av ulike årsaker, men da kan de sende mail/ gi beskjed til Anna eller Kristine at 
de ikke kan ha, og så deler lærerne inn gruppene etter dette. De som ikke kan ha, er hjertelig velkommen 
på vennegruppen de er satt på selv om de ikke kan ha det selv. Det ønskes ca 5 elever på hver gruppe.

Venngruppe skal inviteres via SMS. Det er ikke alle som har facebook.

 



Halloween // vi prøver på å ha noe felles. Veldig koselig i fjor da Anita (mammaen til Mille) åpnet opp for 
alle. Er det noen som har lyst til å arrangere?

Hvis ikke går det ann å avtale for å møtes for eksempel på Myra. Kathrine (mammaen til Josefine / 
klassekontakten) sender ut info om felles møtested når det nærmer seg hvis ingen har meldt inn noe 
annet.

 

Påskejakt // Elin (mammaen til Alfred) kommer til å invitere til påskejakt i junglene.

 



Klassetur til Randøya i 6. trinn? // Henrik (pappaen til Maj) sjekker muligheten og følger dette opp.

Klespress // vi kan snakke med barna om gjenbruk og bærekraft.

Noen barn kan føle seg utenfor hvis en gruppe barn går med likt tøy. Fint at man tar en prat med barna 
rundt dette ang «utenforskapet». Dette gjelder også generelt, og ikke bare klær.

Fritidsklubb for 5-7 trinn // Fredag i oddetallsuker er det fritidsklubb på Krossen skole. Det er gøy hvis 
mange fra klassen går. Vi har fått info om dette på ark og det ligger ute på skolens hjemmeside.

Del gjerne info på facebook om sosiale ting for barna. Det går kanskje ann å få lærerne til å sende ut info 
via VISMA.



Påskefrokost // vi ønsker at barna skal få ha påskefrokost i klasserommet. Hvor elevene tar med seg 
brød, pålegg og drikke. Foresatte trenger ikke å bli invitert, men dette er jo opp til lærerne å bestemme.

 

Sosialtreff for voksne og barn// Klassekontaktene Kathrine og Asbjørn inviterer til en samling i 
november.

Vi ble enige om å ikke ha noen juleavslutning og sommeravslutning i år. Det er alltid en hektisk periode, 
og det inviteres heller til november-treff, og vi kommer til å treffe mye på hverandre i forbindelse med 17. 
-mai planleggingen.



Sosiale medier // det oppfordres sterkt til å overholde aldergrensen på 13 år!

Sjekk gjennom barnas meldinger på mobiltelefonene og andre plattformer for meldinger. Sjekk 
språkbruker til barna og hvordan de svarer hverandre. Snakk med barna om hvordan vi svarer hverandre 
o.l.

Family link var det noen foreldre som hadde, og her kan man kontrollere og godkjenne barns telefonbruk, 
nedlastninger og kjøp o.l. Man kan også sjekke meldinger som blir sendt fra mobilen.

VIPPS // når vi skal vippse penger til klassekontaktene til blant annet kjøp av gaver til sommeren så ikke 
skriv på facebook at man har vippset. Da blir det veldig synlig hvis det er noen som ikke vippser. Den som 
får pengene har kontroll på hvor mye den får inn og kan handle for.

Ref /Anniken 


