Referat fra siste del av foreldremøte torsdag 19.9.19.
Kommunikasjon: Vi har opprettet en gruppe i Spond-appen hvor vi foreldre kan kommunisere.
Foreløpig ligger det bare inne en foresatt pr. elev. Send melding til en av oss klassekontakter med ditt
navn, telefonnummer og hvem du er foresatt til, så legger vi deg inn.
Klassekasse: Vi har opprettet en klassekasse. De som vil bidra setter inn 100 kr til denne. Pengene vil
brukes til formål som elever, lærere og foresatte mener vil gagne klassen. 100 kr vippses til 40070250
eller settes inn på kontonummer: 6580.68.79899
FAU-foredrag: FAU kommer til å invitere til foredrag i løpet av skoleåret. De som har ønsker
angående tema eller foredragsholder kan sende dette inn til klassekontaktene.
Bursdagsfeiring: Vi ble enige om at man enten inviterer alle guttene, alle jentene eller hele klassen om
man inviterer til bursdag. Ingen skal ekskluderes. Om man ikke kan eller vil ha bursdagsfeiringen
hjemme, finnes det flere muligheter for leie av lokaler; Leos lekeland, Rush trampolinepark, Lura
bydelshus, Ganddal bydelshus, kommunens skoler, m.m. Det kan være fornuftig å arrangere sammen
med en eller flere andre i klassen som fyller år på samme årstid - det vil gjøre arrangementet
rimeligere og organiseringen enklere. Klassekontaktene fremmet forslag om at foresatte til
bursdagsbarnet kjøper inn en gave fra gjestene tilsvarende ca. 50 kr. pr. gjest (altså ca. 500 kr om man
har invitert 10 stk.), fremfor at alle stiller med en gave hver. Hensikten med dette er at bursdagsbarnet
skal kunne få dyrere ting hen trenger/ønsker seg, samtidig som gjestene slipper å tenke på dette. De
kan heller stille med et personlig kort. De som har en ekstra nær tilknytning til bursdagsbarnet, kan
evt. komme på døren med egen gave utenom selskapet. Forslaget er nå lagt ut på Spond-gruppen til
avstemning for å se hva foreldrene i klassen tenker om forslaget. Flott om folk svarer i løpet av uken.
Sosiale aktiviteter: Vi ønsker å møtes noen ganger i løpet av dette første året for å legge et godt
grunnlag for ungene våre. Gode relasjoner blant foreldre er også forebyggende og støtter opp om
barnas trivsel og trygghet.
- Spillekveld, tirsdag 15.10 i mediateket på skolen for elever, foresatte og søsken. Ta med en
innpakket gave pr. barn dere har med (verdi max. 20 kr. pr. pakke).
- Mammakveld, fredag 25.10. Mødrene i klassen møtes på kvelden. Mer info kommer.
- Pappakveld, fredag 8.11. Fedrene i klassen møtes på kvelden. Mer info kommer.
- Vennegrupper: Kontaktlærerne som kjenner klassen, deler dem inn i grupper på 4-5 elever. Hver elev
(ved foresatte) inviterer da sin gruppe på besøk en gang i løpet av skoleåret.
- Julegrøt: Vi møtes til juleavslutning i begynnelsen av desember.
- Sommeravslutning: Vi møtes til grilling i begynnelsen av juni.
- Klubbkvelder: FAU inviterer sammen med elevrådet til klubbkveld 6 torsdager ila. skoleåret. Dette
er også en fin anledning til å treffes utenom skoletid.
Mvh klassekontaktene
Åshild Vølstad (95215386, avolstad@gmail.com)
Audun Halvorsen (40070250, audbrehal@gmail.com)

