
Foreldremøte 1. trinn Mosterøy skole 01.09.2022

Referenter: Marianne og Birgitte, kontaktlærere 1. trinn

Saksliste:
1) Oppstart/ presentasjon av de voksne på trinnet

Det har vært en kjekk oppstart med 32 blide og forventningsfulle elever. Vi har
nytt fint uteområde, og vi har hatt stort fokus på klassemiljø og å bli godt kjent.
Voksne som jobber på 1. trinn:
Lærere: Marianne, Birgitte og Ingvild
Miljøterapeuter: Lene, Astrid, Marta, Eirin, Zuzana og Ranveig

2) Diverse info
- Ukeplaner blir vanligvis lagt ut på nett på fredager og blir også sendt hjem i
strikkmappa samme dag. Ukeplanene inneholder informasjon om hva vi skal
gjøre på skolen, lekser, mål for fagene og generell informasjon.
- Strikkmappa må ligge i sekken hver dag. Fint om dere hjelper med å kaste
gamle ukeplaner og diverse etter hvert.
-NB! Det er viktig at beskjedboka ligger oppslått foran i strikkmappen
ved ny beskjed.
-Elevene har gode, sunne matpakker med seg på skolen. Dagene er lange,
så pass på at de har nok mat med seg. Det er også lurt å ha med seg en
vannflaske i sekken.
- Vi setter stor pris på om dere foreldre kan se over pennalet av og til. Helt
supert hvis dere hjelper til med å spisse blyanter.
- Pass på at elevene har regntøy, støvler og skiftetøy i garderoben.

3) Rutiner ved fravær
Ring skolens administrasjon hvis barnet ikke kommer på skolen, helst mellom
08.00 og 08.30.
Om eleven får et fravær på 10 sporadiske dager vil skolen ta kontakt. Dette er
fordi skolen ønsker å hjelpe hvis det er noe dere eller eleven har behov for.
Kontaktlærer kan gi fri en dag. Fyll ut skjema som ligger på skolens nettside.
Vi får ikke automatisk varsling, så gi oss gjerne beskjed dersom du ikke får
svar.
Rektor kan gi fri opp til 10 dager pr. skoleår. Da må dere fylle ut et skjema
som ligger på skolens nettside. Skolen oppfordrer folk til å være restriktive
med slike søknader og ta ferier når skolen har fri. Rektor innvilger ikke fri fra
skolen de to første ukene av skoleåret.



4) Klassemiljø og trivsel
“Mosterøy skole; der kunnskap og trivsel gror”. Dette er skolens slagord, og vi
jobber for at alle elevene skal ha det kjekt på skolen og trives hos oss. I første
klasse har vi fokus på lek, både inne og ute, fri lek og organisert lek. Vi går på
turer i nærmiljøet og har fadderaktiviteter.
Hele skolen skal bl.a ha trafikkdag, mattedag, engelskdag,
aktivitets/idrettsdag, eggkoking til påske og fellestur i juni. Skolen skal også
på julegudstjeneste i desember. Her kan foreldre søke om fritak, og da vil
elevene få alternativt opplegg på skolen.
I tillegg har Mosterøy skole TL (trivselsledere). Dette er eldre elever på skolen
som organiserer leker i storefri.
Vi jobber med klasseregler, ordensregler og bussregler, og i tillegg jobber vi
med et opplegg som heter Smart Oppvekst, der vi trener på sosiale
ferdigheter.

5) Opplæringsloven §9A
Denne paragrafen skal sikre at alle elevene på skolen har et trygt og godt
fysisk og psykososialt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring. Alle
som jobber på skolen har plikt til å gripe inn dersom de ser noe som ikke er
greit for elevene. Foreldre skal også melde i fra til lærer og skolen dersom de
ser eller hører noe som ikke er greit for elevene. Mosterøy skole er en skole
som skal fremme trivsel og læring og alle elever skal ha en god skolehverdag.
Foreldre kan melde fra til statsforvalteren i Rogaland dersom en opplever at
skolen ikke tar saken på alvor. Vi oppfordrer foreldre til å ta kontakt med lærer
raskt dersom eleven viser tegn til mistrivsel på skolen.
Inne på https://www.udir.no/nullmobbing/ kan man finne mye informajon om
dette.

6) Informasjon om fag
Norsk: Vi har innlæring av to bokstaver i uka. Mandag gjennomgår vi
bokstavens lyd og lytter etter ord som starter med denne lyden. Tirsdag og
onsdag øver vi på å forme bokstaven og  bokstavens skriveretning. Torsdag
vil det være friskriving og fredag oppsummering og repetisjon. På onsdager
kommer vi til å ha stasjoner der vi jobber med praktiske oppgaver knyttet til
både norsk og matte. Det er viktig at elevene øver på å dra lydene i et ord
sammen, tenk at bokstavenes lyd skal limes sammen til et ord. Vi kommer til å
ta pause noen uker for å repetere og sjekke at elevene husker bokstavenes
navn, lyd og skrivemåte.
Matte: Stort fokus på telling og tallinnlæring. Lurt å øve på å telle forlengs og
baklengs og starte å telle fra forskjellige tall. Spill gjerne Yatzy hjemme, det er
supert i arbeidet med tall og mengde.
Engelsk: Her blir det innlæring av nye ord og fraser, sang, talekor og
dramatisering.

https://www.udir.no/nullmobbing/


Uteskole: Vi har fast uteskole hver mandag i 4. - 6. time. Her blir det alltid en
del med faglig innhold og en del med frilek.
Kroppsøving: Elevene trenger bare gymsko og drikkeflaske.
Lekser: Vi legger vekt på leselekser. Disse skal leses 3-5 ganger hver dag. I
tillegg gir vi som regel en skriftlig lekse i uka og en mer praktisk oppgave.

7) Flaskeposten
På 1.trinn benytter vi en bok som kalles “Flaskeposten”. Denne brukes til å
skrive/tegne ulike tekster. Elevene skriver cirka en tekst pr uke. Denne teksten
sendes hjem og presenteres også for medelever på fredager. Flaskeposten
gir elevene øvelse i å skrive meningsfulle tekster om hva vi har opplevd eller
lært på skolen. Fint hvis en av de foresatte gir en liten tilbakemelding under
teksten.

8) Diverse
-Klassekasse: Vi pleier å samle inn 100 kr pr elev for å ha litt penger til felles
mat, snacks på turer, avslutning osv. De som ønsker det legger 100 kroner i
en konvolutt/ beskjedmappa.
-Dropsoner: Hvis elevene blir levert/hentet på skolen skal dette skje i skolens
dropsoner. Disse er ved avd. 1 eller ved øverste del av parkeringen ved
Mastra klubbhus.
-Helsesykepleierne Ingrid og Katrine er til stede på skolen tirsdager og
torsdager.
-Husk å abbonnere på skolens nyheter 1a og 1b www.minskole.no/mosteroy
-Bursdagsinvitasjoner: vi kan hjelpe til med å dele ut bursdagsinvitasjoner.
Men husk at alle jenter eller gutter i en klasse må bli invitert, ingen skal bli
holdt utenfor.
- Hvis elevene bruker smartklokker, må disse stå innstilt på Skolemodus.
- Busskort: Ved tap av busskort må foreldre melde fra til kontoret på skolen for
å få midlertidig bevis.

9) Valg av klassekontakter
Det ble valgt klassekontakter for ett år.
1a: Anne Karin Lindahl og Tore Harestad
Vara: May Cesilie Sunnanå Hausken og Tommy Lofthus
1b: Christine Falkeid og Morten Stegarud
Vara: Lene Therese Reksten og Richard Svåsand Kaada

Takk for godt oppmøte!
Hilsen Marianne 1a og Birgitte 1b

http://www.minskole.no/mosteroy



