
 
 

Referat fra foreldremøte i 2A 16.09.15 
 

Informasjon fra Asbjørn: 

Asbjørn startet med å fortelle litt om skolens forventninger til hjemmet. 

Vi som foreldre kan vise interesse overfor skolearbeidet ved å stille spørsmål til elevene som feks; 

- Har du lært noe i dag? 

- Er det noe som har vært vanskelig i dag? 

- Husket du å rekke opp hånden i dag? 

Er det noe som har skjedd hjemme eller som Asbjørn bør vite om, send gjerne en mail. 

Asbjørn har elevene i alle fagene i år, bortsett fra kunst og håndverk. Tove og Axel er med i klassen som 
pedagogiske medarbeidere også i år. Det er også Axel og Tove som underviser klassen i Kunst og 
håndverk. Asbjørn er ikke tilstede i disse timene (første økt fredager). 

Videre sa Asbjørn litt om forskjellene mellom 1. og 2.klasse. Elevene har nå mer ansvar selv. De bruker 
sitt eget pennal. Nyspisset blyant og viskelær må alltid være på plass. Elevene må også selv huske å ta 
beskjeder til SFO ut av postpermen og legge inn informasjon fra skolen. De har også lengre skoledager 
mandager og onsdager. 

Husk å tømme postpermen for gammel informasjon!  

Det er tre nye elever i klassen i år. Alle sammen ser ut til å funne seg godt til rette! 

Asbjørn gikk også gjennom de ulike fagene og hvordan klassen jobber. 

Norsk:  

Lesing=avkoding x forståelse. Øv med barna hjemme. I fjor jobber vi mest med avkoding, i år fokuserer vi 
mest på å forstå hva vi leser. 

Matte: Gode regnestrategier. Bruk gjerne nettoppgaver og bla i Multi. Spør hvordan de løste denne 
oppgaven. 

 

Klassemiljø: 

Asbjørn har brukt mye tid på klassemiljøet, og å få ro i klassen. Det er bedre nå! Det er en kjekk klasse og 
all jobbingen har gitt resultater:-) Vi må likevel fortsette med å ha stort fokus på klassemiljø og arbeidsro 
fremover for å holde klassen der vi vil ha den. 

De er flinke til å leke med hverandre og det få store konflikter. 



 
Klassen har samme klasseregler som i fjor, og har laget nye venneregler i år. 

De voksne bestemmer, rekk opp hånden og STOPP regelen er viktige punkter.  

TENKE - FØR VI VELGER! Bruker mye tid på å terpe/øve. 

 

Mobbefri skole: 

Skolen har satt i gang en kampanje mot mobbing og laget ett manifest med isoporkuler.  Elever og 
ansatte og har signert på kulene og lagt i glassmonteret. Foreldre oppfordres til å gjøre det samme, og å 
snakke om denne symbolske handlingen hjemme. 

 

Kjøring til skolen: 

Foreldre skal ikke kjøre inn i Ordfører Askelandsgate for henting og levering av elevene!!  Bruk Ordfører 
Tveteraasgate. Her er det tilrettelagt med rundkjøring for å sette av/plukke opp elever. Bruk 
parkeringsplassen ved Hinnahuset. Ikke ved Betlehem. 

 

Informasjon fra klassekontaktene: 

Vi er i gang med vennegrupper. Det er stor stas blant elevene, de gleder seg og syns det er topp! Ikke 
legg lista for høyt. Bruk områder i nærheten som Sørmarka, Boganesstraen, Ungdomsgeilen ol. 

Innbetaling til klassekassen 150 pr halvår. Fire stykker betalt til nå denne høsten.. 

 

Informasjon fra FAU: 

Sykling til skolen - nye regler i forbindelse med opplæringsloven. Flertallet av foreldrene i 2A vil vente 
med sykling til 4. klasse. Forslag om å flytte "sykkeldagen" fra 5. til 4. klasse. 

 

Referent Tonje Magnus (klassekontakt) 


