
Referat fra foreldremøte 2. trinn  

Onsdag 13.10.2021, 18:00 – 19:30 

Referent: Astrid Marie Lund Gilje 

 

Informasjon fra lærerne: 

• Skolestart / Klassemiljø / Corona / Hjemmeskole 

Ann-Marit og Elisabeth melder om en fin start på året og et godt miljø i klassen. Det kan virke 

som samholdet i klassen er blitt ekstra godt, da de ikke fikk lov å være sammen med andre i 

første klasse.  

De takker også for godt samarbeid og tålmodighet under hjemmeskole / testregime-

perioden. 

• Utviklingssamtaler 

Det blir utviklingssamtaler i uke 44, primært fysisk på skolen – men det kan legges opp til 

digitale møter ved behov. Det kommer en folder med spørsmål som foreldrene skal fylle ut 

sammen med barna i forkant. 

• Faglig oppdatering 

Norsk: Fokus er fremdeles på lesing – og lærerne oppfordrer til å lese mye hjemme, på 

egenhånd, for barna og sammen med barna. Bruk «lesefingeren» og øv på stavelser. Ukentlig 

skriveøkt på skolen – fint å øve mer på blyantgrepet (anbefaler tykk blyant med tre kanter). 

Bibliotek hver torsdag – men barna kan ta med bøker tilbake til skolen alle dager.  

Matematikk: Ann-Marit viste den nye måten å jobbe med tall på – som handler mer om 

tallforståelse enn FASITEN. Poenget med de nye grubleoppgavene er at det kan være mange 

riktige svar!  

• Opplæring Showbie 

Elisabeth dro oss gjennom de viktigste funksjonene i Showbie. For dere som ikke var til stede 

er det bare å ta kontakt med lærene eller andre foreldre for tips og triks!  

• Nyhetsbrev 

Det er veldig lurt å abonnere på nyhetsbrev fra www.minskole.no/solholmen. Abonnementet 

slettes hvert år (pga GDPR) og må derfor oppdateres årlig. Man kan velge å abonnere på alt, 

eller f.eks. kun nyheter fra forsiden, trinnet og SFO. 

• IST fravær 

Vi er gode til å registrere fravær, men vi må prøve å få gjort det så tidlig som mulig – slik at 

lærene vet det når de går ned til klassen. Husk at det er ulike IST for skole og SFO – så ideelt 

skal fravær legges inn begge steder. Fra og med 3. trinn blir ikke barna fulgt fra skole til SFO 

og da blir dette spesielt viktig.  

• Skiftetøy 

Høsten er kommet – husk skift og varmt tøy i hylla!  

 

Informasjon fra foreldrekontaktene: 

• Valg av foreldrekontakter 

Cato (Taco) Olastuen, pappa til Nils, ble valgt som foreldrekontakt for to skoleår.  

Pål Skumsvoll, pappa til Mats, ble valgt som vara for ett skoleår.  

Astrid Gilje (mamma til Hauk) fortsetter som foreldrekontakt ut dette skoleåret. 

http://www.minskole.no/solholmen


• Vennegrupper 

Oversikt over vennegruppene og uker med treff er sendt ut i mappa og på facebook. 

Husk at det viktigste er bare å være sammen! 

• Bursdagsfeiring 

Vi forsetter med den fine ordninga vi ble enige om i fjor: Inviter hele klassen, eller minst alle 

jentene eller guttene. Slå dere gjerne sammen – gymsal og SFO kan lånes til selskap! Ingen 

bursdagsgaver – men foreldre kan ordne en gave «fra klassen» som overrekkes utenom 

selskapet.  

• Sosialt årshjul 

Det legges opp til følgende aktiviteter for klassen i løpet av skoleåret: 

o Skoleaksjonen tirsdag 26.10 (se mer under) 

o Juleavslutning i desember 

o Reflekskveld i februar 

o Spillekveld i april 

o Sommeravslutning i juni 

Foreldrekontaktene vil delegere ansvar for de ulike aktivitetene på vennegruppene – mer 

info om dette kommer!  

• Foreldretreff 

Det blir mammakveld allerede fredag 29.10. Info kommer i mappa, i tillegg til facebook.  

Vi oppfordrer en pappa til å ta initiativ til en pappakveld. 

Foreldrekontaktene vil invitere til en foreldrekveld.  

• Skoleaksjonen 

Tirsdag 26.10 1700-1900 

Ettermiddag med diverse aktiviteter og kafe på skolen, til inntekt for TV-aksjonen. Pleier å 

være VELDIG populært! :D  

2. trinn har ansvar for kafedriften, men alle trinn skal levere mat og kaffe/te.  

Cato koordinerer kafedriften – som vil involvere flere vennegrupper. Astrid koordinerer 

innsamlingen fra de andre trinnene. Mer info kommer, men dette krever innsats fra flere!  

• Neste møte  

Neste møte blir i løpet av våren. Kom GJERNE med innspill til tema for foreldrenettverk 

(samtaler i grupper på slutten av møtet). 

 

Vi minner til slutt om facebookgruppen for trinnet hvor vi håper at alle vil legge seg til. Men, all 

VIKTIG informasjon skal uansett komme i mappa!        


