Referat foreldremøte 13.10.20
Oppstart i 3. klasse:
- Litt mer forventninger til elevene nå som de er blitt ett år eldre.
Blant annet i forhold til å holde orden i hvilke bøker som skal være med
hjem, viktige dokumenter i sekken og at lekser blir gjort. I tillegg jobber vi
også med at elevene selv skal øve seg på å ordne opp i småkonflikter
uten voksne.
- Mye fint vennskap i klassen. Elevene er flinke til å inkludere i leken,
trøste og hjelpe hverandre. Samtidig er det også en del uheldige lekvalg
(blant annet «ta – leker») som gjør at elevene kan komme i konflikt med
hverandre. Pga mye konflikter i det siste, har vi blitt enige om at «ta-lek»
ikke er lov.
- Vi har blitt enige om en felles regel for hele trinnet angående elever som
ikke “gidder” å jobbe i timene, eller som velger bevisst å ikke komme inn
til timen fordi de ikke har lyst.
o All tid som elevene velger å ikke jobbe eller som de heller velger å
bli ute, blir regnet som «skulk». Denne tiden må tas igjen i
friminuttet eller eventuelt etter skoletid (men da i samråd med
foreldre).
- Hilde har klassen i KRLE og engelsk (4 t i uka). Mari har resten av
undervisning. Lise er fast fagarbeider.
Sosiale mål for hele trinnet
- Positivt språkbruk: Vi snakker fint til og om hverandre.
- Øvelse i å håndtere nederlag i f. eks spill og lek.
o Være en god taper og en god vinner.
- Respekt for alle voksne og medelever. Har hatt utfordringer med at
elever ikke vil ta imot beskjeder fra voksne som ikke de er vant til å
forholde seg til (f. eks vikarer eller lærer i parallellklassen).
- Bli gode på å samarbeide og være en god læringsvenn.
- Balanse; hvilke konflikter må tas tak i/hva må elevene øve på å overse
eller ikke bry seg om?
- Oppfordrer til å avtale lek med andre barn enn de “faste” - kanskje det er
noen som aldri eller sjeldent får en invitasjon?

Convid 19:
- gult nivå
- fokus på håndhygiene og avstand på 1m til andre utenfor kohorten
- Lav terskel på å bli hjemme ved sykdom.
Lesing/lekser:
- Fokus på lesing; lesehastighet og leseforståelse. Har nå gjennomført et 6
ukers lesekurs som heter «Lesefres». Vi har stille lesing hver morgen.
- Norli lesekonkurranse: Elevene blir veldig motivert av lesekonkurransen.
Fortsett med å lese og registrere bøker hjemme også!
- Anbefaler å lage gode rutiner rundt leksene. Dette er med på å skape
forutsigbarhet. Det er også lurt å legge inn «leksetid» når elever har med
seg venner hjem. Mange som skylder på at de ikke har fått gjort leksene
fordi de har vært på besøk hos noen.
Nettvett
- Lære barna til å ta gode digitale valg.
- Hva barna spiller er med på å skape sosiale forskjeller; hører mye snakk
blant elevene om hva de for lov til å spille. Det er mye snakk om spill, og
en del elever leker spillene på skolen. Noen forteller at de føler seg
utenfor fordi de ikke får spille de samme spillene hjemme, og derfor ikke
kan delta i samtaler og lek rundt de spillene.
- Oppfordring om at avtalt lek på ettermiddagen skjer i minst mulig grad
uten skjerm.
- Foreldrene som deltok på foreldremøtet, tipser om å bruke «Familylink»
for å ha kontroll over hva elevene gjør på telefonene sine.
- Det er også stor enighet om å holde seg til aldersgrenser. Spillene
«fortnite» og «tiktok» frarådes blant de foresatte.
Diverse informasjon
- Nå er det greit med skiftetøy i garderoben igjen. Fint hvis det også kan
sendes med innesko.
- Fruktpause er forbeholdt frukt og grønnsaker. De aller fleste elevene er
skrubbsultne når det er fruktpause (de som ikke har frukt med seg ber
om å få spise skiva).
- Minner om sunn og næringsrik mat! Har vært en del boller, kaker og
kjeks i det siste.

- VIKTIG å følge med på når elevene skal på svømming. Vi minner om
tidspunkt på lekseplan (vi er gruppe 2).
- Visma er dessverre ikke lenger tilgjengelig etter sammenslåingen med
Kristiansand. Vi må nå bruke IST til å registrere fravær. Fremover er det
enkleste at dere melder fravær til enten mitt mobilnummer eller Hildur
(skolens sekretær). OBS!! hvis du sender meg melding og jeg ikke svarer
deg, vil jeg at du tar kontakt med Hildur i tillegg.
- Det ble avtalt at vanlig juleavslutning ikke går pga korona. Mari vil heller
prøve å arrangere en koselig juleavslutning for elevene i skoletiden.
Mulig det kan være ønskelig med noe bakehjelp, eller eventuelt noe
bidrag til å kjøpe inn noe godt.
- Det ble avtalt et sosialt treff for klassen søndag 01.11 kl. 11. For at det
skal være mest mulig «koronavennlig» så blir arrangert utendørs ( f. eks
tur med bål). Mer informasjon om dette kommer! Hold av dagen
- Mor til Thilie (Tonje Weire Jørgensen) er valgt som vararepresentant. Det
vil da si at hun blir hoved – foreldrekontakt neste skoleår.
Referat skrevet av Mari Govertsen

