FORELDREMØTE REFERAT rød gruppe

3.september 2019

Klassekontakt: Cecilie Kittelsen, mor til Cato
Vara: Espen Tanggaard, far til Daniel
Disse ble valgt på førskoledagen.
Rannveig er lærer på trinnet og har klassen mye sammen med Renate,
men også mye alene når Renate ikke er tilstede. Anna Marta er
fagarbeider og er i klassen hver dag.
SAMARBEID
- Visma-app: alle hjem må ha appen. Viktige beskjeder kommer her
og det er også den beste måten for dere å gi beskjeder til læreren
på. Her registrerer dere også fravær.
- Nyheter og informasjon kommer også på skolens nettside:
https://www.minskole.no/tunballen
Den kan dere abonnere på og få epost når det blir lagt ut nye
innlegg. Her legger vi også ut bilder av og til.
- Husk å fylle ut samtykkeskjema i Visma Flyt skole. Logg inn via
skolens nettside. Bruk bankID.
FAG
- I første klasse har vi fokus på lesing, grunnleggende matematisk
forståelse og engelsk.
- I tillegg har vi stort fokus på at barna har det bra og har gode
opplevelser på skolen. Barn som ikke trives lærer heller ikke.
- Psykisk helse og sosial kompetanse er også en viktig del av
skolens innhold.
LEKSER
- Gjør leksene til en fin stund som dere er sammen.
- I Zeppelin-boka er tekstene delt i vanskelighetsnivå rød, gul og blå
stjerne. Elevene vil få et bokmerke som viser fargen på deres
nivå. Dette kan forandres etter hvert som eleven utvikler sine
leseferdigheter.

SOSIALE ARRANGEMENTET
- foreldrene ble enige om å ha 4 sosiale treff i året. Dere blir
delt i fire grupper som sammen har ansvar for å gjennomføre
dette.
- vennegrupper: Elevene blir delt i 4 grupper som er sammen
en gang i måneden. Barn og voksne sammen.
Dere får egne skriv på dette.

Klasseavtale:
- Bursdagsinvitasjon: man inviterer enten alle jentene, alle guttene
eller hele klassen. Man kan invitere noen utenom klassen i tillegg
hvis man vil.
- Vi gir 50 kr i bursdag hvis vi gir penger. Hvis vi gir gave kan vi gi
mer.
- Når vi har besøk av andres barn respekterer vi aldersgrenser på
film og spill.
- Når vi har besøk av andres barn legger vi bort telefoner og ipad og
hjelper barna til å leke sammen dersom det trengs.
- Vi tar sammen ansvar for at alle barna i klassen skal ha det bra. Vi
snakker positivt om hverandre, hverandres barn og skolen.
Dere får en kontrakt i leksemappa som dere skriver under på.

EVENTUELT
- Leksemappa skal være i sekken alltid. Elevene leverer den om
morgenen når de kommer og får den med seg hjem hver dag.
- egen bussvakt følger barna ned til bussen. Første klasse går ned
før de større elevene.
- regler i skolegården:
- sparkesykkel med hjelm på oppmalte veier - ikke lov til å
være på rampa
- fotballbanen deles med 2.trinn - annenhver dag hver

- fint om barna som skal på sfo etter skolen har en egen matboks til
sfo,så ikke maten blir spist opp i skoletiden.
- ha nok skift og merk alt med navn
- ha med drikkeflaske. Den kan stå på skolen fra mandag til fredag.
- ha med skje dersom barnet har yoghurt.
Det er en superfin gjeng i rød gruppe og det er gøy og spennende å
jobbe med de hver eneste dag!
Ta kontakt om det er noe! Heller litt for ofte enn litt for sjeldent.

Hilsen Renate

