
Foreldremøte onsdag 25. januar.  
Referat. 

 

 

Da er tiden kommet for vårens foreldremøte. Vi inviterer alle foreldre/foresatte til 

foreldremøte i grendehuset onsdag 25. januar kl. 18.00 - 19.30. 

  
 

 

 

Fellestid:  

• Gjennomgang av-, og informasjon om aktivitetsplan 

9A. Ny regel i opplæringsloven for noen år siden. Om elevenes skolemiljø. Hovedmoment: 

alle elever har rett til trygt og godt skolemiljø.  

Aktivitetsplikt: De ansatte har plikt til å gripe inn ved mobbing, diskriminering e.l. Rektor 

informerer om rutiner for dette. Blant annet skal det opprettes en aktivitetsplan. Rektor viser 

via storskjerm hvordan slikt skjema er utformet. Aktivitetsplanen stiller tydelige krav til 

dokumentasjon fra skolens side. Hvis ikke problemet blir løst, skal ny plan lages for å løse 

problemet. 

 

Link om Aktivitetplikt:  

https://www.udir.no/regelverkstolkninger/opplaring/Laringsmiljo/skolemiljo-udir-3-2017/6.-

hva-skal-skolen-gjore-aktivitetsplikten/ 

 

• Foreldrenettverk 

Ved spes.ped.koordinator Charlotte.  

Vedlagt ligger Charlottes presentasjon, med mye informasjon. 

Charlotte anbefaler foreldrenettverk for Nova og for Altius, men også på de ulike trinnene. 

Viktigheten av dette for at foreldrene kan snakke sammen og være tettere på barna. 

Møter kan evt holdes på skolen, avtales i så fall med rektor. 

Charlotte gjennomgår tips til mulig måte å gjennomføre. Disse tipsene finner dere i vedlegget. 

 

Charlotte forteller om egne, positive opplevelser med foreldrenettverk fra Tingsaker skole. 

Flere i salen utrykker at dette kan være et positivt tiltak. 

Det blir fordelt ansvar til å invitere til den første samlingen, både for Nova (Cathrine Engemyr 

Eide) og Altius (Jon Andersen Feyling). 

• Gjennomgang av foreldrehåndboka 

Ang kontakter hjem skole: Ikke send sensitiv info via Transponder. Ring heller i disse 

tilfellene. Ring rektor, eller kontaktlærere. Alle andre henvendelser tas via 

Transponder. 

Det kommer innspill fra salen om problemer med at appen henger seg opp. 

Oppdatert foreldrehåndbok legges ut på hjemmeside. 

• Presentasjon av skolehelsetjenesten 

 Ved helsesykepleier Magrete Eide 

Margrete er på skolen hver mandag, enkelte mandager også sammen med Sveinung. 

Margrete henviser videre til familiesenteret hvis hun mener det er behov for det. 

 

Hva gjør skolehelsetjenesten: 

Vaksinering. 

https://www.udir.no/regelverkstolkninger/opplaring/Laringsmiljo/skolemiljo-udir-3-2017/6.-hva-skal-skolen-gjore-aktivitetsplikten/
https://www.udir.no/regelverkstolkninger/opplaring/Laringsmiljo/skolemiljo-udir-3-2017/6.-hva-skal-skolen-gjore-aktivitetsplikten/


I 1.klasse: Vekt, høyde mm. 

I 3.klasse: Høyde og vekt. Dette er pålagt og anbefalt fra helsedirektoratet.  

Underviser enkelte ganger. Hva er viktig for god helse, pubertet og seksualitet.  

 

Når skal foreldre kontakte Margrete? F.eks ved hendelser i familien, problemer med søvn, 

eller ved andre behov, kan det være fint for henne å vite. 

Annet: 

Foreldredrevet skole 10.mars. Håper å komme seg til Idda. Ingebjørg trenger noen flere, 

frivillige foreldre.  

Rektor informerer om prøveordning etter påske, der 4.klasse flytter over til Altius. Årsaken til 

dette er høyt trykk i Nova, med 36 elever. Noen av de ansatte vil da bli flyttet fra Nova til 

Altius. 

Innspill om buss. Noe trøbbel med bussjåfører. Send gjerne mail til rektor ved negative 

hendelser. 

 

  

 
 

Vennlig hilsen  

oss alle i personalet.  

  
 


