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SAKSLISTE
Del 1 - Felles

• Velkommen

• Helsesykepleier

• Skolens ordensreglement

• Handlingsplan mot mobbing

• Norsk - bokstavinnlæring

• Matematikk

• iPad

• Aksjonsdag

Del 2 – Klassevis

• Klassekontakter, annet.



HELSESYKEPLEIER

Astrid Øygården

Trefftider:

Onsdag: 08.30 – 14.00

Torsdag: 08.30 – 11.00

Fredag: 08.30 – 14.00

Telefon: 91 34 36 49

Epost: astrid.oygarden@kristiansund.kommune.no



SKOLENS ORDENSREGLEMENT

Ordensreglement – sendt ut elektronisk og i form av hefte ved skolestart.

Ledelsen ønsker at vi fremhever følgende punkter på foreldremøtet:

– 1. Unngå forsentkomming! Barna går glipp av oppstarten av timen og det 

skaper uro. Det er heller ingen god følelse for barnet å komme for sent.

– 2. Fravær. Foresatte skriver skriftlig melding til skolen ved alle typer fravær, 

også timefravær gjennom digital meldingsbok. Kontaktlærer kan innfri inntil 

3 dagers permisjon, rektor kan innfri to ukers (10 dagers) permisjon. Det 

skal søkes på forhånd, ikke i ettertid.

– 3. Om foresatte i klassen har felles Facebookside; Bruk siden fornuftig! Det 

er ikke et diskusjonsfora.

– 4. Om det skulle være noe, bruk rett tjenestevei. Kontaktlærer skal 

kontaktes først.



HANDLINGSPLAN MOT MOBBING
Paragraf 9A handler om at alle elever har rett på et trygt og godt skolemiljø. 

Slik skal skolen jobbe:

• § Forebygge.

• § Følge med.

• § Gripe inn.

• § Varsle. Viktig her:  Alle voksne kan varsle. Skolen har da fem 

dager på seg på å gi foresatte beskjed om at en sak er opprettet. Ei 

aktivitetsplan vil bli laget. 

• § Undersøke. (Kommer fram i aktivitetsplanen).

• § Sette inn tiltak. (Kommer fram i aktivitetsplanen).

• § Dokumentasjon.





NORSK
• Vi bruker Salto sitt lærerverkt.

• Vi har fokus på bokstavinnlæring med to nye bokstaver i uka.

Bokstavene introduseres i en rekkefølge som gjør at elevene så tidlig 

som mulig kan sette sammen meningsfylte ord med de bokstavene 

de har lært.

• Vi har både lesebok og arbeidsbok som vi bruker, i tillegg har vi 

sporingshefter og oppgaver på iPad.

• Vi bruker også to apper på iPaden som er fine lesetrengingsapper.

- gg og påsporet

• Vi har to skrivelekser i uka nå frem til vi har kommet gjennom alle 

bokstavene en gang. Etter det kommer det også en leselekse i uka.



MATEMATIKK

• Vi bruker dragonbox læreverk.

• Her har vi en mattesnakk bok som vi bruker til mandagslekse. Her skal dere 

prate med deres barn om hva dere ser på bildene og svare muntlig på 

spørsmålene på sidene. Denne boken kan ligge hjemme.

• Vi har en arbeidsbok som heter mattestreker. I tillegg er det oppgaver på 

iPaden til hver økt.

• Dette er et læreverk med mye fokus på hvordan vi prater matematikk og at 

elevene skal få utforske selv.

• Det er to mattelekser i uka. Mattesnakk (mandag) og oppgaver (onsdag). 

Fra neste uke av blir matteoppgavene på showbie. (iPad)



IPAD
• Nettvett

• iPad blir med i sekken i neste uke.

• Da er det viktig at den lades. Det er få lademuligheter på skolen. 

• Showbie

– Ukeplan finner dere her.

– Mattelekse til torsdag.

• "spill"

– Flere gode apper, som elevene betegner som spill.

– Gode apper som fenger elevene og lærer dem mye.

Påsporet graphogame dragonbox

Denne appen er kun 

til bruk på skolen!



AKSJONSDAG TORSDAG 6.OKTOBER 
• Aktiviteter over hele skolen. Tombola, basar, tivoli, nipssalg, kafè m.m.

• Inntekten fra denne kvelden går til TV-aksjonen. 

I år går det til Leger Uten Grensers arbeid for å gi livreddende helsehjelp og medisiner til 

mennesker som trenger det mest.

• 1. trinnet har ansvar for tombola.Vaktliste settes opp.

• Oppmøte denne kvelden er obligatorisk for elevene (ca.17.00 – 19.00). 

Avspasering fredag 7.oktober. 

SFO er åpen som vanlig denne fredagen.

• Eget skriv blir levert ut.



KLASSEKONTAKTER

• 1A:

Isabell Kristine Kanestrøm Berg

Line Lundgaard Solli

• 1B:

Else Christin Lie Dypvikstrand

Emely Sophie Johansen Sandvik


