REFERAT FRA FORELDREMØTE I 6.TRINN 10.SEPT 2020

1. INFO FRA INSPEKTØR/ AVD LEDER: ANNE MERETHE
- info om skolen som organisasjon/ledelsen
- generelt om skolen og dens visjon.
- godt læringsmiljø, godt læringsutbytte, tilpasset undervisning, samt bruke nærmiljøet
- lav terskel for kontakt mellom skolen og foreldre → viktig med godt samarbeid og
engasjement fra foreldrene i elevenes utvikling på skolen. Snakke positivt om skolen!
- kort gjennomgang av paragraf 9
- kort gjennomgang av skolens handlingsplan for et godt skolemiljø
- fravær: gi beskjed om sykdomsfravær om morgenen/søke om fri for å reise bort feks
- trafikksikkerhet knyttet til skolevei/skolestart/skoleslutt
- nye læreplaner → nye verdier gjennomsyrer den nye planen, og skal prege de ulike fagene,
samt føre til dybdelære, utforskning og kritisk tenkning.

2. OPPSTART, UKEPLAN & FAG
Kristine og Tormod snakker om oppstarten
- viser frem ukeplanen for A og B klassen.
- trinnet er delt i 3 grupper for å få M&H, K&H til å gå opp.
- Om M&H → slipp dem til hjemme eller ta dem med i matlaging. Mye baking fremover mot
jul (Coronavennlig). Bra arbeid på skolen, eleven er flinke, mange ser ut til å ha jobbet på
kjøkken før.
Om kroppsøving – hele trinnet samles, så vi prøver å dele trinnet/timene opp i flere grupper
og ulike aktiviteter også her. Ønske om at alle dusjer!
Om matematikk – pga fagfornyelsen, færre mål, noe nytt for eksempel koding. Fire ulike
perioder/bolker. Desimaltall frem mot høstferien. Lengre perioder og mer dybde innen hvert
emne.
Norsk – bruker «bokslukeren». Elevene liker å lese ulike utdrag. Har også et 10 ukers
rettskrivingskurs. Skal ha Avisprosjekt og Fantasy-prosjekt.
KRL deles mellom Kristine og Øyvind. Kristine har kristendom, og Ø har de andre religionen.
Bruker også tid til sosial og etisk refleksjon i disse timene. Eksempel bruk av sosiale medier
og TIKTOK.

3. KORONA -SNAKKK
GULT-NIVÅ fortsatt. Håper det holder seg, men kan endres.
i klasserommet: 1 meter mellom pultene, sitter alene, skal unngå vandring i klasserommet.
Ikke dele på utstyr/materiell mellom elevene. Egen kasse med utstyr.
Eget lekeområde knyttet til hvert trinn – kan ha gode sosiale/positive konsekvenser for
elevene og klassen.
Snakk med eleven om korona for å balansere situasjonen. Noen glemmer seg ut, mens andre
er engstelige.
4. KLASSEKASSE
Deles ut tom konvolutt og returneres til skolen. Maks 100 Kr og det er frivillig om man vil
bidra til klassekassen.
5. VALG AV KLASSEKONTAKTER
Trenger en mann og en kvinne for hver klasse, samt en kvinnevara og en mannlig vara for
hver klasse.
Tormod Østhus 6A
Siw Hodnefjell 6A
Kjartan Åsheim 6A (vara)
Mariann Messmer 6A (vara)

Hilde Kvaløy 6B
Gjermund Øren 6B
Raymond Wikre 6B (vara)
Kristine Vivelid 6B (vara)

Referent
Anne Lunde
Avtroppende klassekontakt for 6B

