
Referat fra foreldremøtet 14/9-22 
 
Voksne på trinnet: 
Karianne Velken 

Karoline Grytbakk  

Le Hai Nguyen – lærer 10t, ansvar for K og H 
Jonatan Smerud – lærer, mandager 

Sonja Drange Styles – assistent 12t pr uke 
Dana  – språkpraksis ons-fre frem til november 

Elisabeth Kirkhus – leselærer 2t pr uke 
 

Skolestart 
Vi har gode rutiner på 4.trinn, mye likt fra tidligere år. Starter bl.a flere 

morgener med 15 min stillelesing. God start på dagen.  
Flott gjeng. Flinke til å arbeide. Gode til å hjelpe hverandre. Mange gode 

rolige arbeidsøkter. 
Fin gjeng med mye lek der mange er med; raptor, stikkball, politi og tyv 

Vi ønsker å skape et trygt læringsmiljø hvor alle blir sett og hørt.  
 

Tverrfaglig tema 

1.Folkehelse og livsmestring - “Meg og de andre”, oppstartstema, 
vennedag  

2. Demokrati og medborgerskap 
3. Bærekraftig utvikling 

Skolen skal legge til rette for læring innenfor disse tre temaene.  

Timeplan                                                                                                                            

I år har elevene flere undervisningstimer, kan være krevende. Seks timer 
tre ganger i uka. Gym mandag og torsdag i 6.time, ofte klassens time på 

tirsdag.                                                                                                           
Ukeplanen kommer i sekken og på hjemmesiden www.solholmen.no                                                                                         

Abonnere på nyheter på hjemmesiden                                                                 

Mat og helse 

Nytt fag er mat og helse på 4.trinn. 
I utgangspunkt et teoretisk fag på 4.trinn med fokus på å lære om 

hygiene, navn på redskaper, vektmål, sunn og variert mat, sortere avfall, 

kjenne igjen smaker, norske råvarer, samtale om måltidsskikker i andre 
kulturer og samtale om hvordan skolemåltidet kan bidra til en trivelig 

skolehverdag. 
Vi ønsker innimellom å få til å lage enkle måltider med en hyggelig ramme 

rundt så langt økonomien strekker til.  

Klassen deles i to grupper. Der en gruppe er på kjøkkenet mens den andre 

har K og H. Dere vil få beskjed når vi skal på kjøkkenet. 
 

 

http://www.solholmen.no/


Chromebook 
Nettvett 

Tydelige regler på bruk.  

Brukes til skolearbeid! 
Litt utfordringer med bl.a lading. Vi håper det nå er i orden. 

Husk å lade maskinen hjemme. 
Skolestudio er ikke alltid helt «på nett». 

Infoskriv om bruk av chromebook kommer i sekken fredag 16/9 
 

Norsk 
Nytt verk: SALTO. Lesebok kan være hjemme 

www.skolestudio.no/  
Stasjonsundervisning 

Muntlig presentasjon 
Skrivetimer og grammatikk 

Lesing, også viktig å lese hjemme. Salto og selvvalgt                                  
lesestoff. Se gjerne www.skolestudio.no/skolebibliotek                        om 

om dere ikke har noe hjemme 

 
Engelsk 

Nytt verk: Explore. Elevbok på skolen, kan også bli sendt hjem 
Digitalt: Skolestudio – talenotat www.skolestudio.no/  

Muntlig 
Lesing og skriving – har ikke skrevet så mye tidligere 

ukentlig lekse, øves gjerne på gjennom uka  
gloser og grammatikk 

 
Matematikk 

Multi – skolestudio www.skolestudio.no/  
Oppgaver digitalt, ikke flergangsbøker 

Rutebok 
Stasjonsundervisning 

Problemløsningsoppgaver 

Lekser – Arbeidshefter og innføring 
Kikora og Numetry 

Multi nettoppgaver (åpent – krever ikke pålogging) 
 

Lekser 
Leksetid- elevene har krav på 1 time i uka. Kiko er voksen tilstede. 

Elevene kan arbeide på digitale læringsressurser hvis de blir ferdige med 
leksene.  

Elevene bør også sette av tid til stillelesning, viktig at dette ikke blir 
glemt. Les gjerne høyt for barnet ditt! 

Kan elevene gå hjem når de er ferdige? Hvis du ikke ønsker det, gi 

beskjed til kontaktlærer.  

 

http://www.skolestudio.no/
http://www.skolestudio.no/skolebibliotek
http://www.skolestudio.no/
http://www.skolestudio.no/


Svømming 
Svømming 10 ganger også på 4.trinn (nytt i år) 

Mandag og tirsdager i uke 37, 38, 39, 41 og 42 

Husk hårstrikk på de med langt hår! 
Gjerne lue på høsten, elevene rekker ikke å tørke håret. 

Litt ekstra mat/ frukt. 
 

VISMA 
Last ned appen 

Alt fravær registreres her 
Registrering helst før kl 8.00 

Mer info på hjemmesiden 
https://www.kristiansand.kommune.no/vfs   

Spør på kontoret hvis du trenger mer hjelp 

 

Fra Sosiallærer: 

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 

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.  

www.kristiansand.kommune.no/navigasjon/kultur-og-

fritid/fritid/fritidsfond/  

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


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!  

 

Klassekontakter  

 
Skolens sosiale årshjul: 

• Aksjonskveld 25/10 kl 17-19, Kino og Popcorn i musikkrommet. 
Kontaktlærerne lager grupper for tildeling av tidspunkt. 

• Solholmenløpet på våren  

Andre sosiale aktiviteter for klassen skoleåret 22/23: 

• Oktober: Høsttreff 
• Vårtreff 

• Sommerfest                                                                                                          

Vennegrupper – kontaktlærere lager grupper 

 

Bursdager: Alle eller ingen (jenter/gutter). Mulighet for å låne skolen.  
Når de gjelder gaver blir det en avstemning for om man er for eller 

imot. Det kommer info fra klassekontaktene om det på ukebrev neste uke 
(38). Svar sendes på mail til 

karianne.svestad.velken@kristiansand.kommune.no innen torsdag 
22/9. Så får vi med resultatet på ukebrevet i uke 39. 

 
 

 
Ref: Karianne V 

 

mailto:karianne.svestad.velken@kristiansand.kommune.no

