
Foreldremøte i 2a og 2b, mandag 16. september 2019 

Referenter: Marianne Langseth Wikre og Birgitte Olsen 

 

Oppstarten i 2. klasse 

- Vi er godt fornøyde med å komme opp i nye, lyse klasserom.  

- Klassene jobber med å gå rolig inn i klasserommet, og få en fin oppstart. Vi jobber også 

med arbeidsro i timene, og ikke minst samhold og trivsel i klassene. Vi passer på hverandre.  

- Vi har mange avbrekk og små-leker i løpet av skoledagen, så elevene sitter ikke stille og 

jobber med pulten i 45 minutter i strekk. Vi prøver å legge mest mulig til rette for fysisk 

aktivitet, lek og bevegelse gjennom skoledagen.  

- Ting vi gjør er f.eks: bevegelsessanger, Røris, BlimE-dansen, hentediktater, matteaktiviteter 

ute osv.  

- 2a og 2b er en fin gjeng med elever. De er snille med hverandre, og jobber stort sett veldig 

bra. 

 

Informasjon om fag 

- Årsplaner vil bli lagt ut på skolens hjemmeside. 

Norsk (Salto):  

- Det største faget, 8 timer i uka. Vi startet allerede andre skoledag med repetisjon av 

bokstaven a. Så har vi fortsatt med ny bokstav hver dag. I neste uka har vi gjennomgått 

hele alfabetet. Etter høstferien starter vi opp med «Bokstavkongen» en gang i uka. Her blir 

det enda mer repetisjon av bokstaver, men nå blir vi mer nøye med plassering av 

bokstavene i bokstavhuset og riktig skrivemåte/retning.  

- Vi er veldig fornøyd med norskverket, Salto. Dette er solide, kjekke bøker med mange 

lærerike tema.  

- Vi har lagt opp til leselekse hver dag, og i tillegg en annen lekse i norsk - eller mattebok. 

Leseleksene skal repeteres tre ganger. Når det gjelder skrivelekser, er det fint hvis dere 

foreldre ser over og sjekker at de har husket stor bokstav og punktum. Dere kan også rette 

opp en del skrivefeil, men dere trenger ikke rette alt.  

- Vi har vært så heldige og fått en «Lesevenn». Hun heter Sissel Hansen, har jobbet her som 

lærer tidligere og kommer til å lese med elevene i klassene to timer i uka (en time i hver 

klasse). 

- Vi har startet opp med leseregistrering og elevene har fått lesekort utlevert. Elevene skal 

skrive tittel på boka de har lest, sidetall og få en underskrift av en voksen. Elevene får små 

premier etter hvert som de leser. 

 

 



Matte (Multi): Her har vi Multi grunnbok og Multi oppgavebok. Grunnboka bruker vi mest på 

skolen, mens oppgaveboka blir brukt mest til lekser. Hovedfokuset i år er tallene opp til 100, men 

det kommer mange andre, mindre tema. Det er lurt å telle penger, leke butikk, spille osv. Vi 

anbefaler også at elevene bruker klokke. Elevene skal lære klokka senere i år, og neste år skal de 

lære den digitale. 

Engelsk (Quest): Læreverket legger vekt på differensiering. Vi bruker engelsk, norsk, kroppsspråk 

og miming for å gjøre oss forstått. Elevene skal lære 100 nye ord i år, og prøve å bruke dem i korte 

setninger.  

På skolen bruker vi Everyday Practice hver morgen/dag, for å lære enkle setninger. Vi synger også 

mange sanger på engelsk.  

Samfunnsfag og naturfag (Mylder): Kjekt nytt verk. I høst blir mye om valg og dyr. Senere skal vi 

blant annet ha emnene steinalderen og månen og sola.  

Grupper på tvers: Felles gymtime for 1. – 3. klasse hver mandag i 3. time. Elevene deles inn i faste 

grupper. Vi er alltid ute, uansett vær.  

Kroppsøving: Hallen tas i bruk fra og med uke 38. Elevene skal skifte til gymtøy og innesko! Dere 

kan gjerne ha det liggende på skolen. NB: Hvis elever har knyttesko må de kunne knytte selv.  

Elevene skal ikke dusje enda. Planen er at de skal begynne å dusje etter jul en gang. 

Musikk: Sang og dans mm.  

KRLE: Vi minner om at dere har rett til fritak ved gudstjeneste. Dette året blir det Pinse-

gudstjeneste. Det kommer info om dette på ukeplanen når det nærmer seg. Elever som velger å 

ikke være med i kirken får et alternativt opplegg på skolen.  

K&H: Dette er favorittfaget til de fleste. Selv om det blir litt lyd i disse timene, har vi det utrolig 

kjekt sammen, og elevene er kjempeivrige etter å lage fine ting.  

Tavleressurser: Vi har vært heldige i år, og har fått tavleressurser i Salto, Multi, Quest, Mylder, 

Salaby og KorArti. Elevene elsker å komme fram på smartboarden og trykke på ting eller å skrive.  

 

Skolens hjemmeside:  

http://wwwminskole.no/mosteroy 

Vi håper flest mulig abonnerer på nyhetene våre. Du kan selv velge hvilke klassetrinn du vil følge, 

og kan legge til SFO hvis dere har unger der. Her legges det ut bilder fra turer og ting vi lager. Dere 

finner ukeplaner, årsplaner og annen info. Her ligger også en rekke lenker til elevsider som en kan 

jobbe med hjemme (norsk, matte og engelsk).  
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Opplæringsloven §9A 

- Alle elever i grunnskolen og videregående skole har rett til et godt fysisk og psykososialt 

miljø som fremmer helse, trivsel og læring. 

- Det er nulltoleranse mot mobbing i skolen. 

- Det er elevenes egen opplevelse av hvordan de har det på skolen som er avgjørende. 

- Mobbing kan være så mye; utestenging, baksnakking, fysisk, på sosiale medier. 

- Anbefaler å gå inn på nullmobbing.no. Her finnes det god informasjon om tegn på 

mobbing, mobbing på sosiale medier, hva du skal gjøre hvis barnet ditt blir mobbet eller 

mobber andre m.m 

- Hvis skolen får beskjed om at det foregår mobbing har vi aktivitetsplikt; vi skal følge med, 

gripe inn, varsle rektor, undersøke og sette inn tiltak innen fem dager. 

- Hvis du mener skolen ikke har gjort nok i en mobbesak, kan du melde saken til 

Fylkesmannen. (Du må da på forhånd ha varslet rektor). 

 

Rutiner ved skolen 

-Fravær:  

- Ved sykdom: Ring skolens administrasjon mellom 08.00 og 08.30 (hver dag). 

- Ved søknad om fri en dag: Skriv beskjed i beskjedbok. 

- Ved søknad om fri mer enn en dag: Fyll ut skjema som ligger på hjemmeside og lever til lærer. 

Rektor kan gi fri opp til 10 dager. 

- Foreldre har opplæringsansvar hvis eleven har permisjon. 

 

Sosial aktivitet på trinnet: 

I november blir det bibliotektreff på Rennesøy folkebibliotek. Elevene vil da bli lest for og få eget 

lånekort. Foreldrene inviteres til litt drøs inne på Bibmus (bibliotekmuseet).  

Juleforestilling blir onsdag 18. desember 

I slutten av januar blir det forestilling for familien der vi viser fellessamlingen vår.  

Helsesykepleier: 

Helene Knivsberg har arbeidstid her på skolen mandager, tirsdager og torsdager. Ta gjerne kontakt 

hvis det er noe hun kan hjelpe til med.  

Garderoben: 

Elevene må ha regntøy og støvler på skolen. I tillegg må de ha skiftetøy, og helst flere par med 

strømper. Gymtøy kan også henge på skolen noen uker om gangen. Det er alltid greit å ha en lue 

liggende, for det blåser godt her på Vaula.  



 

Droppsoner: 

Skolen opererer med to droppsoner, øverst på parkeringsplassen, eller nede ved den gamle skolen 

(undergangen). Mellom 08.30 – 14.45 er det forbudt å parkere langs kunstgressbanen. Det er 

heller ikke lov å stå på skravert felt ved nedkjøringen til skolen. Den skal være åpen for 

vareleveranser og utrykningskjøretøy.  

Klassekasse: 

I fjor hadde samlet vi inn 100 kr i en klassekasse. De som ønsket sendte med en 100-lapp i 

beskjedmappen. Pengene ble bl.a brukt til pølser på tur, isfest og snacks til jul og sommerferien. 

Det får bli opp til nye klassekontakter i samråd med foreldrene om vi skal ha klassekasse i år også. 

Valg av klassekontakter:  

2A: May Linn Hegreberg Garborg og Alexander Jacobsen. Vara: Line Hodnefjell Tungland og Anette 

Strand Haugvaldstad. 

2B: Rita Meling Oldereide og Vidag Kjørberg. Vara: Tina Lie Rosenkilde og Karianne Fossmark Nygård. 

 

 

Sanger vi øver på i klassene nå: 

Youtube:  

School supplies song (del 1, 2 og 3) 

Days og the week song, The singing walrus 

Rainbow colors song, The singing walrus 

Good morning song, songs for kids, the kiboomers 

Fun numbers chant for kids from 10-20 

Seasons song 

 

Hvis noen skulle ønske å se enkle episoder med engelsk tale, ligger det kjekke Peppa Pig episoder 

på Youtube. Elevene forstår ganske mye av det som blir sagt. 

 


