
På bakgrunn av pressekonferanse 11.03.2020, holdt av kommunens ledelse, Sørlandet 
sykehus og Fylkesmannen, ble vi bedt om å avlyse alle foreldremøter fra og med denne 
datoen, for å forebygge smitte av Koronavirus.  
Informasjonen som skulle ha blitt gitt på møtet sendes derfor skriftlig hjem til foresatte. 
 

      FORELDREMØTE 
 
Som en del av dere har fått med dere har jeg hatt problemer med hofter/rygg dette skoleåret. 
Vi forventet at jeg skulle kunne øke stillingen min utover høsten, men dessverre gikk det ikke 
sånn som vi hadde trodd og jeg kan dessverre ikke jobbe mye nok til å være kontaktlærer 
lenger. Derfor har nå Nina Karlsen overtatt klassen som dere har fått melding om i Visma. 
Jeg er lei for at det ble sånn, men glad for at klassen får en kjempebra ny lærer istedenfor. 
Jeg kommer fremdeles til å være litt i klassen framover, men det blir Nina som har ansvaret 
for klasse og holder kontakten med dere foreldre. Jeg synes Nina er heldig som får ha 
denne klassen, det er en god gjeng som jeg har blitt veldig glad i. Og klassen er heldig som 
får Nina, hun er helt topp :) Tusen takk for samarbeidet og takk for tilliten dere har gitt meg 
når dere har overlatt barna deres til meg hver dag.  
Hilsen Renate 
 
Korona 
Det er viktig at ingen kommer på skolen dersom dere mistenker smitte. Vær nøye med 
håndvask og å hoste i albuen. På skolen blir vi enda strengere på håndvask og skylling av 
frukt blant annet.  
 
Samarbeid skole-hjem 
- Foreldresamtaler blir etter påske/i løpet av mai. Vurdering kommer i Visma, les gjerne den 
før samtalen.  
- Lekseplanen er hovedkommunikasjon mellom skole og hjem. Viktig å lese den. Her 
kommer all informasjon. 

Samarbeidet mellom skole og hjem er utrolig viktig for at barna deres skal ha det best mulig 
på skolen. Når et barn strever med noe eller synes noe er vanskelig må vi sammen være 
detektiver for å finne ut hva det dreier seg om og hvordan vi best mulig kan hjelpe barnet. 
Derfor ønsker vi at det skal være lett å ta kontakt begge veier.  
 
Fagfornyelsen 
Nye læreplaner skal tas i bruk ved skolestart til høsten. Vi lærere har allerede begynt 
prosessen ved å sette oss inn i den nye læreplanen som kommer.  
Skolen skal tilby de samme fagene som i dag, men tilpasses året 2020 og alt det nye som 
har kommet av teknologi og utfordringer. Her er noen eksempler hentet fra udir.no: 
 
1. Det elevene og lærlingene lærer skal være relevant. Samfunnet og arbeidslivet endrer seg 
med ny teknologi, ny kunnskap og nye utfordringer. Vi trenger barn og unge som reflekterer, 
er kritiske, utforskende og kreative. 
2. Elevene og lærlingene skal få mer tid til dybdelæring. Mange av læreplanene har vært for 
omfattende. For å legge gode rammer for dybdelæring, kan vi ikke bare fylle på med nytt 
innhold. Vi må gjøre tydelige prioriteringer. 
3. Det skal bli bedre sammenheng i og mellom fagene og de forskjellige delene av 
læreplanverket skal henge bedre sammen. 
 
I tillegg vil det også være fokus på tverrfaglige temaer som: 

https://www.udir.no/laring-og-trivsel/dybdelaring/


- demokrati og medborgerskap, bærekraftig utvikling, folkehelse og livsmestring  
 
Les gjerne om fagfornyelsen på udir.no om dere er interessert i å vite mer. 
 
Kartleggingsprøver 
- Baktanken med prøvene: kartlegge hvor elevene ligger, og kartlegge hvilke tilpasninger og 
tilrettelegginger vi lærere kan gjøre for den enkelte elev. 
- Utdanningsdirektoratet samlar ikkje inn resultata på kartleggingsprøvene. Resultata skal 
ikkje brukast til å samanlikne skolar eller kommunar. Dei seier ingenting om kvaliteten på ein 
skole (udir.no)  
- Prøveresultatene er kun til vårt eget bruk og vår egen kartlegging av elevene. 
- Prøven er ikke lagd slik at den viser hvilke av elevene som er flinkest, eller hvilke som 
strever mest. Prøven er lagt slik at lærerne skal kunne observere og kartlegge tilpasninger til 
elevenes læring.  
- Prøve i lesing vil bli gjennomført i uke 12, prøve i regning vil bli gjennomført uken før 
påskeferie.  
 
Lekser 
Leksene som gis er oppsummering og repetisjon av det vi gjennomgår på skolen.  
Disse bør gjerne gjøres sammen med en voksen. Ta kontakt dersom det er noe dere lurer 
på. Leksene blir ikke samlet inn før på fredag, så det er opp til dere når dere gjør leksene i 
løpet av uka.  

Sosiale medier 
Vi vil gjøre dere oppmerksomme på at alle sosiale medier har 13 års grense. Det gjelder 
blant annet Snapchat, Instagram og Tiktok. Vi som skole anbefaler ikke å gi barna tilgang til 
noen sosiale medier før de er 13 år. 
 
Støtteenhet/mobilt team  
Mobilt team er for tiden inne i rød gruppe. Mobilt team er en støttetjeneste for grunnskolene i 
Kristiansand. De bistår skolene i arbeid med elever eller grupper hvor det er 
atferdsutfordringer. Dette kan høres voldsomt ut, men det er ikke det. Det er vi som har søkt 
om å få veiledning på noen utfordringer i klassen fordi vi ønsker å være tidlig ute og skape et 
godt klassemiljø fra starten av skoleløpet. Mobilt team observerer og veileder oss voksne 
som er i klassen.  

Livsmestring 
Et av de nye temaene det er mer fokus på i den nye læreplanen er livsmestring. Dette er jo 
noe vi jobber med daglig ved å veilede barna i situasjoner, jobbe med ulike tema innenfor 
dette og hjelpe dem med faglige og sosiale utfordringer. I første klasse jobber vi oss 
gjennom noen følelser, vi har hatt glede og sinne som tema til nå. Vi har fokus på at alle 
følelser er normale og helt lov å ha. Det er viktig at man får lov til å være sint, glad og lei seg, 
men man kan ikke gjøre akkurat det man føler for alltid. Det er for eksempel ikke lov til å slå 
selv om man blir sint. Vi snakker om hva man kan gjøre istedenfor å slå. Men det viktigste av 
alt for å ha god psykisk helse er å ha gode opplevelser og gode relasjoner. Så hver gang du 
har det fint sammen med ditt barn er du med på å bygge opp barnets psykiske helse :) 
 
Vi ser fram til mye bra samarbeid med dere videre! 
Vennlig hilsen Nina og Renate 


