
Referat fra foreldremøte 5. november 
 
6. trinn, Solholmen skole 
 
 
Kontaktlærerne Bjørn og Gunn Lisbeth presenterer de andre voksne på trinnet, både 
faglærere og fagarbeidere. 
 
Silje er faglærer i musikk, engelsk, KRLE, mat og helse. 
Hanne er faglærer i Tema, KRLE, kroppsøving, kunst og håndverk. 
 
Fagarbeidere er Gunhild og Ingunn. 
 
Spes.ped. koordinator Elin er også i klassen i noen timer. 
 
Litt om fagene: 
 
Mange fag blir integrert i Tema. Norsk er også ofte flettet inn i temaundervisningen, 
men de har også to timer i uka med rene norskfaglige emner. 
Mye logistikk når det er tre grupper i mat og helse, så de har ikke vært i sløydsalen i 
år. Det ses på hvordan dette kan gjøres etterhvert. 
Det er høyt nivå i matematikk, flere vil jobbe med utfordringer og har ønske om å 
strekke seg. Dette er gøy!  
 
Daglige rutiner: 
 
Elevene får komme inn i klasserommet for en rolig start fra 8.20. Her kan 
elevene strikke, lese ol. Dette gir en god start på dagen. Noen har begynt å 
vente med å gå inn, dette jobbes det med. Blir problemet større, tar lærerne 
kontakt med de det gjelder. 
Dagene starter med 15 minutter stillelesing. 
 
Foreldre kan forvente av skolen at det er: 
 

● Ukeplan hver uke som ligger på nett fra fredag. 
● Struktur og arbeidsro i klasserommet. 
● Utfordrende og varierte og morsomme arbeidsmetoder. 
● God klasseledelse 
● Overkommelige og forståelige lekser 
● Det jobbes i tråd med den nye læreplanen “Fagfornyelsen”. 
● Trygt og godt skolemiljø 



● Trivsel hos elevene 
 
Forventninger til hjemmet: 
 

● Ukeplanen skal leses av elever og foresatte 
● Foresatte bør abonnere på hjemmesiden 
● Leksene er elevenes ansvar. Hjelp barna ved behov. Snakk gjerne om 

målene, hør at de kan dette, men de skal klare å gjøre det selv. 
● Chromebooken må være ladet mandag morgen, og hver dag ellers i 

uka ved behov. Laderen skal ligge hjemme. Minn elevene på dette. 
● Snakk positivt om skolen, lærerne og de andre barna. Dette bidrar til et 

godt miljø. Negativt snakk påvirker læringen og miljøet uheldig. Ta opp 
ting direkte med skolen om det er noe dere er misfornøyd med eller 
undres over. 
 

Mye positivt å glede seg over for tida: 
 

● Mye god arbeidsro, får ofte skryt av andre. 
● mye lek og godt samarbeid.  
● Lærerne er mye ute og opplever god kontakt med elevene. 
● Lettere å dra på utflukt nå 
● Gode sangkrefter i klassen, de er veldig gode til å synge 
● Det er hyggelige stunder på kjøkkenet 
● Klassen er flinke til å inkludere, men det er viktig å være obs på om alle 

har noen på fritiden. 
● Stabile voksne 
● Godt samarbeid med hjemmene 

 
Utfordringer på trinnet: 
 

● Naturlig sprik i utvikling og modenhet. Endring i vennskap. Dette kan 
være vanskelig for mange.  

● Banning, dissing, body shaming (kommentere hverandre negativt i 
forhold til kropp mm) kroppsspråk. 

● Konflikter som følge av sosiale medier (sms/google hangout, sosiale 
medier, dataspill mm) 

 
 
Forventninger til hjemmene eller ihvertfall en sterk oppfordring om å  
 



● Ikke ta med mobilen på senga 
● Overhold aldersgrensa på sosiale medier (13 år) 
● Ansvar for å si fra, både til hverandre og til skolen om det skjer mye tull. 

 
 
SOSIALE ARRANGEMENTER DETTE SKOLEÅRET: 
 
På onsdager er det drop-in i gymsalen. Her er det gratis og åpent for alle i 
klassen. Foreldre rullerer på å ha ansvar, og det er styrte aktiviteter. Det er 
viktig at alle snakker med barna om å være med på de aktivitetene det blir lagt 
opp til, og at det ikke blir tull og noen som ødelegger. Da blir konsekvensen at 
de må ringe hjem og ikke får være der. Mange koser seg og har det 
kjempegøy, så det er viktig at det kan være noen regler alle skal følge, så det 
fortsetter å være gøy.  
 
Vi ta sikte på en klassefest/disco/sosial kveld for barna i klassen i slutten av 
november. Arne Wilhelm får låne Tinnheia fritidsklubb gratis, så kvelden vil 
være der. Vi setter sammen en arrangementskomite som kan være ansvarlige 
og fysisk tilstede. Si fra om du vil være med.  Alle vil bli spurt om å bidra med 
bakst eller andre spiselige eller praktiske ting.  
 
På nyåret (januar/februar) håper vi å få til en aketur med bål og kos ute. Det 
får vi ta etter vær og føre selvfølgelig, så det tar vi litt på sparket. 
 
Nytt foreldremøtet blir sånn rundt omrking april. 
 
Til sommeren ser vi for oss en fin sommeravslutning og krysser fingrene for 
at klassen, godt hjulpet av noen eminente lærere, kan stå for litt musikalsk 
underholdning. 
 
PS. Foredraget med Jesse på tirsdag 10. november kl. 19.30 anbefales 
sterkt. Det handler om sosiale medier og seksuelle overgrep. Jeg tar kontakt 
med FAU om dette eventuelt også kan streames eller sendes digitalt, for å 
gjøre det tilgjengelig for alle. Det er også et foredrag kl. 17.30 for 1.-3.trinn. 
Det kommer en påmeldingslenke på SMS med frist 9. nov. 
 
 
Referent: Beate S. Mortensen 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


