Referat foreldremøte 1.klasse 2019/2010
Tid og sted:

Tirsdag 28.mai kl. 18.00

Klasserom 18

Referent:

Lene Randeberg Gundersen og Laila Skibenes ( kontaktlærere)

Velkommen
Kontaktlærerne Lene Randeberg Gundersen og Laila Skibenes ønsket velkommen og
presenterte seg. De fortalte om en kjekk førskoledag. De fikk et positivt inntrykk av
elevgruppa som virket klar for skolestart.
Lærerne rettet fokus mot skolens slagord «Mosterøy skole - der kunnskap og trivsel gror».
De to ordene er grunnpilarene og er gjensidig avhengig av hverandre. Lærerne vektla og at
elevene skal oppleve trygghet i skolehverdagen. Og at gode rutiner og forutsigbarhet
fremmer det.

Starten på skoleåret
Det er 34 elever på trinnet. Elevene er delt inn i to grupper, men det er muligheter for å
gjøre endringer fram til høstferien.
1.trinn har klasserommene sine i kjelleretasjen. I tillegg til klasserommene, har klassene ett
grupperom felles.
I tillegg til kontaktlærerne vil det være miljøterapeuter inne i klassene. Det vil og være andre
lærere som skal styrke undervisningen.
Det er mange fag, men i starten vil sosial kompetanse, lese – og skriveopplæring og
matematikk bli prioritert. Skolen arbeider systematisk med å utvikle elvenes sosiale
ferdigheter gjennom et opplegg som heter «Smart kompetanse».
I de første ukene blir hovedfokuset lagt på trygghet og trivsel.

Dagsrytme
Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

Skolestart

8.45

8.45

8.45

8.45

8.45

Skoleslutt

14.20

13.25

13.25

11.10

13.25

Lærere eller andre voksne følger elevene til bussen. De barna som skal på SFO, blir hentet av
SFO-personale.

Trivsel- null toleranse mot mobbing
Alle elever har rett til å ha det trygt på skolen, og det er elevenes egen opplevelse av
hvordan de har det som teller. Det er null toleranse mot mobbing. Alle har plikt til å gripe
inn hvis en elev føler seg mobbet, og stoppe mobbingen. Når skolen får beskjed om
mobbing, informeres rektor, det blir satt i gang undersøkelser og laget plan med tiltak.
Hvis eleven/ foreldre mener at skolen ikke har gjort nok, kan de melde saken til
fylkesmannen.
Informasjon om hvilke rettigheter elever /foreldre har, ligger på www.nullmobbing.no.

Vi er alle forskjellige
Alle har noe de er gode på, og de fleste har noe de ikke liker så godt, og alle lærer på
forskjellige måter. Undervisningen skal derfor varieres for å treffe flest mulig elever. I klassen
bruker derfor samlinger, felles gjennomgang m/interaktive tavler, konkretiseringsmateriell,
samtale, sang og høytlesing. I tillegg brukes selvstendig arbeid, stasjoner, gruppearbeid og
uteskole.
Elevene skal få lære alle disse ulike arbeidsmetodene, og det vil bli innført en og en metode,
slik at elevene skal få oppleve trygghet rundt hver arbeidsmetode.

Norsk
Norskfaget deles opp to hoveddeler: leseopplæring og skriveopplæring.
I starten blir det fokus på blyantgrep, skriveretning og bokstavhus. I leseopplæringen
fokuseres det på leseretning, de små bokstavene og lyden til bokstaven. Foreldre
oppfordres til å bruke /snakke om lyden til bokstavene i stedet for navnet på bokstavene.
Elevene skal lære to bokstaver hver uke. Vi lærere får raskt oversikt over hva elevene
mestrer, noe som hjelper oss i arbeidet med å tilpasse oppgavene/ leseleksene. De får og
repetert bokstavene flere ganger i løpet av året.
Elevene får leselekse til hver dag.

Matematikk
I første klasse skal elevene lese og skrive tall opp til 20. Når tallene skrives, startes det alltid
oppe. Det blir mye fokus på matematiske begreper gjennom hele skoleåret.
Å kunne regne er an av de fem grunnleggende ferdighetene i læreplanen. Dermed skal det
regnes i alle fag, ikke bare i matematikktimene. De andre ferdighetene er å kunne uttrykke
seg muntlig og skriftlig, kunne lese og kunne bruke digitale verktøy.

Andre fag
Engelsk: I starten kommer vi ikke til å bruke en egen time til engelsk, men vi kommer til å
synge engelske sanger når vi har samlinger eller knytte det til temaer vi har i andre fag.
Kroppsøving (gym): Elevene skifter ikke til gymtøy i 1.klasse, men de kan være lurt at
elevene har klær på seg den dagen som er gode å bevege seg i.
Skolen ønsker at elevene har «innesko» som de skal bruke når det er gym inne i
Mastrahallen. Skoene kan ligge i elevens hylle i garderoben, og de bør ha borrelås hvis
eleven ikke kan knytte selv.
I starten er det utegym hvis været er fint.
Kunst og håndverk: Faget knyttes opp med det det arbeides med i andre fag og temaer.
Fokus blir lagt på former, farger, mønstre og klipping.
Musikk: Faget knyttes opp mot det det arbeides med i andre fag eller temaer. Egne
musikktimer blir ikke vektlagt i starten.
Krle og samfunnsfag: Disse fagene tar for seg sosial kompetanse emner i starten.
Naturfag: Starter med faget etter hvert og knytter det opp til uteskole.
Uteskole: En fast dag hver uke så sant været ikke er helt ufyselig.

Hjem – skole samarbeid
Vi lærere ønsker at foreldre leser ukeplanen sammen med sitt barn hver uke, leser
leseleksen sammen med barnet hver dag (x3), følger opp og hjelper til med andre lekser.
Passe på at bøker og pennal (spiss blyant, visk, ikke tusjer) ligger i sekken. Vi håper også at
dere foreldre snakker positivt om skolen og verdsetter barnas «jobb».
På skolen må det ligge skiftetøy, regntøy og støvler til enhver tid. Husk å merke med navn!
Det blir alltid mye skift i 1. klasse. Send med en sunn matpakke. Melk og frukt kan bestilles
på www.skolemelk.no og www.skolefrukt.no

Kontakt skole – hjem/ hjem – skole
Rutine ved sykdom: Skolen ønsker beskjed dersom eleven ikke kommer til skolen pga
sykdom eller annen grunn. Ring skolen mellom 08.00 – 08.45. Tlf 51720300
Sfo: Alle beskjeder som gjelder sfo, går nå via «MyKid». Sfo gir beskjed i klassene om hvem
som skal ta buss hjem/ har fri sfo.
Kontaktbok: Her skrives beskjeder som har med skole å gjøre f.eks tannlege, legetime, ting
som dere tenker påvirker skoledagen osv…
Nye beskjeder legges oppslått i plastlommen på utsiden av strikkmappa.

Utviklingssamtaler: Det er utviklingssamtaler to ganger hvert år. Den ene er om høsten den
andre om våren. I første klasse er den første samtalen allerede i september. Elevene skal
ikke være med på denne samtalen.
Fri fra skolen: Lærere kan gi fri en skoledag. Ønskes flere fridager, må dette søkes om på
eget skjema (finnes på minskole.no/mosteroy). Rektor oppfordrer foreldre til å legge ferier
til skolens ferier og fridager.

Hva bør eleven trene på før skolestart?
Eleven bør klare seg selv på toalettet, og kunne kle seg selv. Det er flott om eleven kan
knytte skoene sine selv, ellers bruke sko med borrelås. Dette for å spare tid, de vil oftest fort
ut til friminutt. Til slutt er det fint om eleven trener på å skrive navnet sitt.

Diverse informasjon
Skolens hjemmeside: www.minskole.no/mosteroy. Her finnes generell informasjon og
klasseinformasjon: Ukeplaner, årsplaner. SFO, FAU/SU og helsesøster informerer og på
hjemmesiden. Foreldre kan abonnere på nyheter og vil da få en e-post hver gang det legges
ut nyheter.
Ved bursdagsfeiring kan det deles ut invitasjoner på skolen dersom alle jentene/guttene i
gruppa er invitert. På foreldremøtet ble dere foreldre enige om å gi 50 kr dersom en gir
penger, og en gave kan ligge på mellom 50-100 kr.
Klassekasse: Det var enighet om at 1. trinn vil ha klassekasse. Lærerne deler ut en konvolutt
merket «klassekasse» i starten av skoleåret, og leveres tilbake lukket og uten navn, med
valgfritt beløp. På foreldremøtet ble det snakket om at 100 kr var en ok sum.
Første skoledag er torsdag 15. august
Valg av klassekontakter:
1A: Monica Falkeid og Andreas Hodnefjell, vara: Cecilia Ims og Sølvi Haugvaldstad.
1B: Christine Falkeid og Regine Vareberg, vara: Liselotte Tjemsland og Natalie Steinsland

Takk for oppmøtet, og lykke til med skolestarten!
Hilsen Lene og Laila

