Referat foreldremøte 08.09.20, 3. trinn
Referenter: Marianne Langseth Wikre, Karen Anne Hodnefjell og Birgitte Olsen
Oppstart på 3.trinn
-

-

-

-

-

Veldig kjekt å treffe elevene igjen etter ferien. Kjekt å høre at mange av
elevene gleder seg til å gå på skolen, og synes det er kjekt å treffe vennene
sine igjen.
3 kontaktlærere på 3. trinn: Marianne og Karen Anne er i a-klassen, og
Birgitte i b-klassen.
Skole-oppstarten nå i høst er fortsatt på gult nivå pga. Korona. Dette
innebærer mye vasking og spriting av hender, kohorter og avstand inne, vi
fortsetter med bokkasser i klasserommet, egne uteområder pr. trinn.
Positiv erfaring nå i oppstarten at hele trinnet leker på samme sted. Enkelt å
finne de andre, trygt og godt, og lettere å passe på at alle blir inkludert. Mye
god lek!
Ukeplanen vår ser ut som før. Vi gir en leselekse hver dag, og så varieres det
med skrivelekser i norsk, matte, engelsk og naturfag osv. Kjekt hvis foreldre
ser over det som blir gjort i lekse, og hjelper oss med å mase litt om stor
bokstav og punktum osv.
Stavanger kommune ønsker at Chromebookene skal ligge på skolen. Vi
sender dem hjem når det er lekser på data.
Det er ønskelig at de som har hodetelefoner til overs hjemme har et par
liggende på skolen til å bruke i undervisningen.

Fagfornyelsen
-

Vi har fått ny læreplan. Grunnen til dette er det fordi samfunnet stadig endrer
seg. Dette betyr at vi ikke kan lære akkurat det samme som før.
Læreplanen vil få en gradvis innføring fra og med august 2020.
Ikke alt er nytt. Fagene i skolen er fremdeles de samme, men innholdet i
fagene er fornyet.
De nye læreplanene er mindre omfattende og inneholder det aller viktigste
elevene skal lære.
Mange fag er mer praktiske. Som for eksempel kunst og håndverk, musikk og
mat og helse.
Det vil ble mer om teknologi og programmering.
Bærekraftig utvikling, demokrati og medborgerskap og folkehelse og
livsmestring kommer også mer inn i flere av fagene.
Kritisk tenkning og kildekritikk vil også bli viktigere.

-

Det vil bli nye måter å tenke på. Det er ikke bare viktig hva du lærer, men
også hvordan du lærer.
Dybdelæring er et nytt begrep i læreplanene. Det handler om å lære noe så
godt at du forstår sammenhenger og kan ta dette i bruk i nye situasjoner.
Elevene skal også i større grad få påvirke hvordan de lærer. Blant annet hva
de lærer i fagene, hvorfor de lærer og hvordan de skal lære.
De yngste elevene skal også lære mer gjennom lek og utforskning.
Det vil bli mer sammenheng mellom de ulike fagene. Vi vil sette opp større og
mindre tverrfaglige tema i løpet av skoleåret.

Informasjon om fagene
-

-

-

-

Nytt i faget norsk er stavskrift, dette vil binde bokstavene bedre sammen og
gjøre det mer effektivt og skrive for hånd. Etter hvert som de lærer dette, er
det helt greit at de blander stavskrift med vanlig skrift.
Vi bruker Salto elevbok og arbeidsbok.
Norskfaget består av hele 8 undervisningstimer. Det vil derfor være et stort
fokus på lesing og skriving, både på skolen og lekser.
Helt supert om dere foreldre minner dem på stor bokstav, punktum, at de
skriver bokstavene på linja osv.
Når de leser er det til god hjelp om dere veileder dem underveis, viktig å
minne de på at de skal lese med flyt, tonefall, innlevelse, at de stopper opp
ved punktum eller komma og at dere retter på ord osv. Leser de med lite flyt,
er det fint om de leser teksten om igjen. Alt med måte, men tilpass det slik du
føler er fornuftig. Det kan såklart bli demotiverende om vi skulle pirke på alt.
Er det slik at de raser gjennom leksa, eller at det blir for lett, da er det viktig at
de gjør oppgavene fint/nøye.
Matematikken består av 5 undervisningstimer i uka. Vi bruker Multi grunnbok
og øvebok (denne har vi ikke fått enda, men den er på vei).
Vi vil jobbe med tallene opp til 1000, oppstilte regnestykker, multiplikasjon og
divisjon og digital klokke.
Helt supert om de har egen klokke når vi skal jobbe med dette. Det vil være til
stor hjelp. Kanskje de kan ønske seg dette til jul eller bursdag.
En ting vi må nevne her er smartklokker. Det har vært et problem tidligere at
de kan ringe midt i timen, noe som kan være forstyrrende for eleven. Derfor
må disse kunne settes i skolemodus, eller så må vi vurdere om de skal ha de i
skolesekken mens de e på skolen.
Vi har vært så heldige å få tilgang til smart øving fram til jul. Dette er en
nettside med matteoppgaver som de kan logge seg inn på. Denne vil tilpasse
seg nivået til eleven underveis som de utfører oppgaven. Dette er et veldig
godt verktøy når vi skal gjøre en vurdering på hvor mye elevene mestrer etter
hvert.

-

-

-

-

-

Engelsk: Vi har 1,5 time engelsk i uka. Bruker læreverket Quest. Vi har både
workbook og textbook dette året. Det er noe mer lesing og skriving på dette
trinnet i forhold til tidligere år. Men vi har fortsatt stor fokus på muntlig trening,
samtaler, lek og dialog.
Samfunnsfag og naturfag:Disse fagene er på tilsammen 3,5 timer i uka.
Bruker læreverket Mylder. Her lærer elevene om kjekke, spennende tema
som vær og vind, dyr, dinosaurer, natur og bronsealder.
Grupper på tvers: Av hensyn til smittevern har vi ikke lov å ha undervisning på
tvers av trinn. Derfor er grupper på tvers – timen erstattet med en utegym –
time på mandager.
Musikk: Vi har 1 time musikk i uka.
Kroppsøving: 2 timer i uka utenom utegym. Det var stas å få ha kroppsøving i
gymsalen igjen. Det hadde vi ikke i vår. Vi har startet opp med å dusje etter
kroppsøvingstimene. Elevene får 4 ganger hver med svømming dette året.
KRLE: Dette faget har vi to timer i uka. Har har eleven rett til fritak ved
utøvelse av religion feks ved gudstjeneste. (Blir sannsynligvis ikke aktuelt i år
da vi ikke kan samles på tvers av trinnene.)

Opplæringsloven §9A
-

-

-

Alle elever har rett til et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og
læring.
Det er nulltoleranse mot mobbing i skolen.
Det er elevenes egen opplevelse av hvordan de har det på skolen, som er
avgjørende.
Nullmobbing.no: Her finnes informasjon til barn, unge og foreldre om mobbing
og rettigheter.
Skolen har aktivitetsplikt! Aktivitetsplikten skal sikre at skolene handler raskt
og riktig når en elev ikke har det trygt og godt på skolen.
Alle ansatte skal SE elevene og følge med. Vi skal snakke med elevene og
spørre hvordan det går. Vi jobber med klassemiljøet, og målet er at alle skal
trives i klassen og ha det bra.
Gripe inn på det vi ser/hører om umiddelbart. Stoppe krenkelser!
Varsle rektor evt. avdelingsleder – lav terskel. Avdelingsleder er med på å
opprette tiltaksplaner.
Undersøke: samtale med de ulike parter, få foreldrenes oppfatning.
Sette inn egnede tiltak, så konkrete og målbare som mulig. Her må det følges
opp med evalueringer og oppfølging over tid.
Viktig med dokumentasjon.

Rutiner ved fravær
-

-

-

Dere kan ringe skolens administrasjon mellom 08.00 og 08.30 (hver dag), hvis
eleven er syk. Det er fint om dere ikke sender melding eller mail til oss, i
tilfellet vi ikke skulle være på skolen.
Retningslinjer for sykdom angående Korona finner dere på skolens
hjemmeside.
Om eleven får et fravær på 10 sporadiske dager vil skolen ta kontakt. Dette er
fordi skolen ønsker å hjelpe hvis det skulle være noe som dere eller eleven
har behov for.
Kontaktlærer kan gi fri ein dag. Da kan dere be om fri via beskjedbok. Rektor
kan gi fri opp til 10 dager pr. skoleår. Da må dere fylle ut et skjema som ligger
på skolens nettside.

Diverse
-

-

-

-

-

Skolens hjemmeside:Her finner dere praktisk informasjon som feks skolerute,
skjema for permisjon, kontaktinfo til ansatte, linker til melk og frukt bestillinger.
Her blir det også lagt ut informasjon som gjelder klassen og de nye
ukeplanene blir lagt ut her. Det er veldig smart å abonnere på nyheter; da får
dere mail når vi legger ut noe nytt.
Klassekontakter: Disse ble valgt i fjor og sitter i en toårsperiode.
3a: May Linn Garborg og Aleksander Jacobsen.
3b: Rita Meling Oldereide og Vidar Kjørberg.
Sosiale aktiviteter på tvers av trinnene utgår på ubestemt tid. Vi må, som sagt,
holde oss innad i vår kohort. Derfor går nok fellessamlinger og juleforestilling
med stor sannsynlighet ut dette året.
Vi har ny avdelingsleder på skolen: Ann Merethe Meling.
Ny helsesykepleier: Vaksinasjon blir prioritert i første omgang.
Skiftetøy/regntøy: Vi ser at mange elever mangler dette på skolen. Dette er
helt nødvendig på skolen; både i friminutt og på turer.
Dropsoner: Vi har to trygge steder dere skal levere og hente elevene. På øvre
del av parkeringsplassen ved klubbhuset. På busslommen ved Mosterøy
aktivitetshus (tidligere Mosterøy skole, avd1). Husk at dere ikke kan parkere i
busslommene mellom kl. 08.30 og 14.45. Dette pga skolebussene!
Klassekasse: For å kunne kjøpe inn litt mat og kos til elevene ved spesielle
anledninger er det fint med en gave til klassen/ klassekassen. Dette pleier å
være en 100-lapp pr elev og er frivillig.

Håper informasjonen var til nytte, og at alle får et trygt og godt skoleår her hos oss.
Hilsen Marianne Langseth Wikre, Birgitte Olsen og Karen Anne Hodnefjell

