
REFERAT FRA FORELDREMØTET I JUNI 
 

Forberedelse til skolestart 

Øve på selvstendighet (do, skolisser, av- og påkledning) 

Pass på å omtale skolen på en positiv og god måte hjemme. 

Lek med bokstaver og tall (hjemme, i bilen, i butikken…) 

Høytlesing er verdifullt og stimulerende på så mange måter. 

Gi barna masse ros og oppmuntring. 

Ta kontakt med oss om det er noe. Ingen saker er for små. 

 

Praktiske opplysninger 

Veldig greit med pennal, men vi kommer til å ha blyanter, farger og 

viskelær tilgjengelig for de som trenger det. 

Alle må ha innesko/gymsko  

Skiftetøy (undertøy, sokker, t-skjorte, bukse, genser) i hylla i 

garderoben 

Klær etter vær (gjerne regntøy hengende på skolen) 

Matpakke + frukt + drikke til maten for de som ikke har bestilt melk 

+ vannflaske hver dag 

På turdag må alle ha drikke til maten 

 

Elevene vil få utdelt en plastmappe til ukeplan og lekseark. Den skal 

bo i sekken. 

Zeppelin lesebok skal bo hjemme (så de slipper å bære den frem og 

tilbake. 

 

Bussbarn blir møtt og fulgt opp til skolen av voksen,  

og de blir fulgt til bussen når de skal hjem. 

Vakt fra 1.trinn ute hver morgen 10 min før det ringer. 

 

Melk ++ for de som ønsker det 4 dager i uken. Bestilles på skolelyst.no 

(tar litt tid fra man bestiller til melken kommer).  

 

Det blir både utviklingssamtaler og foreldremøte like etter oppstart. 



Organisering 

Trygghet og trivsel er viktigste mål første året. 

Informasjon fra barnehager og hjem brukes ved inndeling i 

kontaktlærergrupper.  

Før høstferien er elevene mye med sin kontaktlærer for å bli kjent 

med hverandre. Vi bruker blant annet sommerleksene.  

Etter høstferien blir det mer rullering og flere fag.  

Vi er opptatt av at barna skal få avbrekk med bevegelse i de ulike 

øktene vi har.  

Vi har én lang uteøkt i stedet for flere små (elevene er ute i over en 

time midt på dagen), slik at alle får mulighet til å komme inn i lek.  

Gym hver torsdag. De skifter ikke, men trenger sko som sitter godt 

på beina. 

Vi har turdag hver fredag. Etter høstferien tenner vi opp bål, og da 

kan de ha med pølser eller ostesmørbrød i folie.  

Dagsplan henges opp på tavla og gjennomgås i morgensamlingen hver 

dag. 

Elevene vil i løpet av de første dagene få faste plasser i garderobe, i 

samling og ved pulter 

 

Kommunikasjon skole - hjem 

Ukeplan inneholder timeplan, mål, lekser og info- viktig å lese! 

Diverse emailadresser + tlf.nr til skolen står alltid på ukeplanen. 

Beskjeder fra dere om for eksempel sykdom, legetime eller avtaler 

etter skoletid deles med alle oss voksne i Visma. 

Andre henvendelser kan gjerne sendes kun til kont.lærer. 

Noen lærere synes også det er ok med kontakt pr sms 

 

Bursdagsgrupper 

For å sikre at alle blir invitert i noen bursdager i løpet av året, deles 

elevene inn i  bursdagsgrupper. Alle må invitere de andre på sin 

gruppe, og selvsagt hvem man vil utenom. 

 

 



Vennegrupper 

Vennegrupper består av begge kjønn, gjerne 4-5 elever. Hvert 

gruppemedlem har én gang i løpet av skoleåret ansvar for å invitere 

de andre for eksempel til middag, tur i skogen, lek, baking. Mange har 

veldig positive erfaringer med vennegrupper,- det knyttes nye bånd 

mellom elever og også deres familier. Skolen kan hjelpe til med 

inndeling i grupper og lage en plan for hvem som inviterer når. 

Dette er helt frivillig, og vi kommer tilbake til det på foreldremøtet i 

august. 

 

Valg av fire foreldrekontakter 

Fire foreldre meldte seg frivillig, og vi sender ut navnene på dem.  

 

 


