Referat fra foreldremøte 2A høsten 2019
Oppstart
Det har vært en flott oppstart med 2A. Elevene er tryggere på skolen nå og kjenner til
rutinene. Det som er nytt i år er at:
-Leselekser er i småbøker, så zeppelin bok skal ikke være med i sekken. Husk å kvittere når
dere hører barna lese.
- Tur annenhver torsdag. Følg med på lekseplanen når det er tur.
- Timeplanen er mer satt. Denne har alle elevene fått med seg hjem.
Beskjeder til skolen
Alle beskjeder til skolen skal gis via Visma. Husk å last ned appen igjen hvis den er borte fra
telefonen. Det er ønskelig at alle beskjeder med endring av hvor elevene skal sendes etter
skolen, tidligst mulig.
SFO
Flere opplevde at SFO ikke svarte på meldinger som ble sendt på visma. Mette, daglig leder,
har gitt tilbakemelding på at dere kan sende sms til SFO-telefonen; 94845881. Gjerne si ifra
om dette ikke blir bedre.
Husk å overholde frister for SFO-plass i ferier.
Lekser
- Norsk: lesing og skriving. Pass på å få sendt med småbøkene til skolen.
- Engelsk: muntlig ord og setninger
- Matte: Vi har ikke lenger tilgang til multi smart øving, så matteleksene blir på ark.
Eventuelt
- Minner om å sjekke at barna har skiftetøy og regntøy (+ støvler)
- Innesko/gymsko
- Dere må på ny abonnere på nyheter på hjemmesiden siden vi har byttet klassetrinn.
Sosiale aktiviteter
Skolen oppfordrer til sosiale aktiviteter i klassen. Det bør legges opp til uformelle treff. Bruk
facebook-gruppen til å avtale slik at alle blir inkludert. Vi oppfordrer til besøk av ulike
klassekamerater, da kan dere som foreldre også bli godt kjent med hverandre. Vi forstår at
det er en travel hverdag for alle sammen, men det er en investering for klassemiljøet for
deres barn.
Bursdagsgave
Foreldrene som var til stedet ble enige om 50 kroner i bursdagsgave.
Valg av foreldrerepresentanter
Sigrid Augland-Fjeldstad (hovedrepresentant)
Masbal Ismail Shire (vara)

