
Referat fra foreldremøte for 8. trinn 27.03.2023 

Til stede fra skolen: Kontaktlærere Bjørnar og Oda, og rektor Jørn 

Generelt: 

- Vi har det bra på trinnet, mange på trinnet og noe uvant med romløsning. Noe ekstra vegger 

er satt opp for å kunne dele mer i mindre grupper 

- Begynner å bli varme i trøya, beveger seg, tør å hevde seg og ta sin plass. Mange ser ut til å 

være trygge på skolen. Elevene gir tilbakemelding på at de trives og har det bra. 

- Det er mye telefonbruk blant elevene, lett tilgjengelig i lomme og sekk. Foreldrene 

oppfordres til å ta en prat med barna om å kunne legge vekk telefonen. Denne stjeler en del 

oppmerksomhet. Elevene har bedt lærerne være strengere knyttet til ordensreglene, 

lærerne kommer oftere til å sende melding hjem til foreldrene i Visma hvis barna bruker 

telefon i timene. 

- Energidrikk, brus og godteri på skolen er ikke lov. Hvis lærerne ser det så tar de det fra dem 

og gir tilbake når skoledagen er slutt 

- Utfordring med hærverk på doene (dopapir og skriving på veggene). Derfor er doene låst en 

periode nå, og elevene må få nøklene og gå alene på do. Har satt ut vakt på fellesdoene. Det 

er en liten utfordring sammenliknet med andre skoler, terskelen for å ta kontakt med 

hverandre må være lav. Vi er avhengig av god dialog mellom skole-hjem. 

- Tre nye elever på trinnet, lærerne oppfordrer foreldre og elever til å ta dem godt imot og 

inkludere dem i bl.a. bursdagsfeiringer. Nye foreldre blir oppfordret til å ta kontakt med 

foreldrekontakt for å bli lagt til i gruppen for 2009. 

- Har hatt lite fokus på karakterer til jul, fremover nå vil elevene merke et større faglig trykk 

med flere karaktergivende vurderinger. 

- Nyhetsbrev kan abonneres på via den nye nettsiden minskole.no/torridal. 

Rus: 

- Mange elever gir uttrykk for at de har det bra på skolen, men det er også noen som gir 

tilbakemelding at de er litt utenfor. Det er en mangfoldig gruppe som har kommet veldig 

ulikt i puberteten. Skolen har en del samarbeidsparter for skolen og disse gir uttrykk for at de 

som henger i byen og prøver ut rus blir yngre og yngre. Skoleleder har jevnlig møte med 

forebyggende enhet og rektor gir uttrykk for at andre skoler har større utfordringer enn 

Torridal. Vi ser at det er elever på 8. trinn som søker miljøer utenfor bygda og rektor får 

tilbakemelding på at disse i helgene henger i byen. Og det vil si: Der har de ingenting å gjøre. 

Det samme gjelder også på Sørlandssenteret. Foreldre kan tenke at senteret er veldig greit, 

men også her må foreldre være bevisst. Ingen av disse plassene er «hengeplasser», spesielt 

ikke på kveldstid. Bli kjent med barna og vennene deres. Foreldre er ofte ukjent med at barna 

henger i byen eller at de ikke bryr seg om hvem de går sammen med. Man skal ikke mistenke 

barna sine alltid, men noen ganger sjekke ut litt og spørre dem hva de driver med. Vær 

oppmerksom på endringer i atferd og humør. Skolen har tett samarbeid med politi og de er 

jevnlig på besøk på skolen. Skole samarbeider tett med Grim skole. 

- Det har blitt observert biler med ungdommer nærme skolen i skoletiden. Hva de gjør vet vi 

ikke og de har blitt vist bort av en voksenperson, men de har kommet tilbake. 8. trinn i 

kommunen er kjent for å være et «bøst» kull og hvis foreldre hører noe så vil skolen gjerne 

høre fra dere. Heldigvis oppfatter rektor at det er ekstremt lite utfordringer på Torridal, men 

vi må være tidlig ute for å kunne korrigere og gi rett støtte til rett tid. 

 



Oppsummering av gruppesamtale: 

o Alle foreldre gjentar for sine barn det som vi har snakket om på foreldremøtet 

o Er det mulig å legge ut kontaktinformasjon til alle foreldre på Visma? 

o Man bør har lav terskel til å informere andre foreldre hvis man ser barn som 

«henger» i byen eller på senteret 

o Skolen har bedt politiet om å komme for å snakke med elevene, dette gjøres 

vanligvis på 9. trinn. Politiet har mye å gjøre så det er ikke lett å få dem til å komme 

ekstra, selv om de gjerne vil, dette gjelder på alle skoler. Kunne det vært en ide å få 

inn en pensjonert politimann til å komme å snakke med elevene? Skolen snakker og 

veileder elevene i temaene rus, sosiale medier og sosialt samspill. 

o Det er viktig at skolen informerer oss foreldre så fort det skjer noe på skolene, dette 

gjelder også «vaping». 

Erasmus+ 

Marius og Oda har hatt elever med på tur til Nederland Spania og Itaila. I uke 19 kommer 24 elever til 

Torridal og vi har behov for flere vertsfamilier. Det blir en annerledes uke for de som er med på 

dette: kokkekamp, leirskole på Poulen gård tirsdag til onsdag, Dyreparken, byvandring. Temaet er 

bærekraftig utvikling. 

Elevene som kommer, er fra 14 til 18 år 

 

Språkbruk og sosiale medier 

- Det er mye som skjer, kanskje spesielt på TikTok.  

- Tidligere var skolen en mobilfri skole, det er den ikke nå. Det var vanskelig å opprettholde og 

rektor jobber med mange instanser for å kunne jobbe for en «mobilkontrollert» skole. 

Bevisst bruk er kanskje bedre enn forbud, foreldrekontakter kan gjerne komme med innspill 

til Jørn. 

 

Info fra nettverksmøte 

- Ønske om å snakke om klasseturen.  

o Ingen tur er bestemt, men det blir ikke Polen, det har kommunen bestemt. De siste 

to årene har det vært busstur til Rjukan, Oslo og Utøya. Fortsatt dyr tur og det er 

foreldre som må sette i gang dugnadsarbeid om ikke lenge. Trenger en komite til 

dette. Foreldre må søke skolen om å kunne dra på tur og lærerne blir invitert med. 

Lærerne legger ut avstemning i Visma om vi ønsker skoletur eller ikke og om noen 

ønsker å bidra i komite. Svarfrist innen påskens utløp. 


