
Foreldremøte
4. trinn

13.september

Et godt sted å være og å lære
fordi vi tar vare på hverandre og skolen vår.
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9-åringen



Niåringen befinner seg midt i                  
den perioden som av og til blir                
kalt barndommens "gullalder". 

Niåringene …

● Får mange nye interesser
● Lærer seg nye ting
● Skjønner mer av andre mennesker og 

verden rundt seg
● Blir stadig mer selvstendig. 
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• Selvstendighet
• Interesser
• Utholdenhet
• Sosiale relasjoner
• Emosjonell utvikling
• Motoriske ferdigheter



Selvstendighet

● Behov for å bli mer selvstendig og 
uavhengighet.
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Interesser

● Niåringen får stadig flere interesser. 
De vil gjerne finne ut mer av verden.
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Utholdenhet

● Barna kan øve lenge på en aktivitet 
for å få den til eller bli bedre. 

● Det gjelder både i skolefag, idrett 
og musikk.
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Sosiale relasjoner
● Niåringen forstår ofte mye både om seg selv, andre mennesker           

og om relasjoner mellom mennesker. 

● De kan være svært omsorgsfulle, modne og forståelsesfulle.

● De er opptatt av både enkeltmennesket og ulike grupper av mennesker. 

● Gutter prøver å forstå jenter, og jenter prøver å forstå gutter.  

● Bestevenner og bestevenninner begynner å bety mye. 
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Emosjonelt
● Niåringen er full av kontraster.

● Denne alderen er en utforskende periode                       og 
kan for noen virke litt dyster. 

● Enkelte barn kan lett få skyldfølelse                                           
og kjenne seg ansvarlig for ting de ikke kan noe for.

● Barn på ni år blir etter hvert mer opptatt av abstrakte tanker.
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Motorisk
● Barna får bedre og bedre kroppskontroll og får til flere ting.

○ De sykler, går på ski og skøyter, svømmer, klatrer i tau og 
ribbevegg, løfter sin egen vekt, sparker og kaster ball dit de 
vil, og de har god balanse. 

○ Her er det også individuelle forskjeller, noe som ofte har 
med interesse å gjøre.

● Nå kan barna være konsentrert over lengre perioder               
og øve på ting for å bli bedre.
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Til slutt
● Ikke glem at også 9-åringen trenger å oppleve 

mestring på noen områder.
○ Det er viktig for barnet å være flink i noe.
○ Mestring er viktig for identitetsbyggingen.

● Husk at humor og en god latter kan være forløsende 
for tung stemning.
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Hverdagen på 4. trinn
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● 29 elever
● Mars (14) / Venus (15) 
● Morgenrutine
● Fredager: Uteskole/tur (partall)
● Mat&Helse
● Svømming
● Gitar

Diverse kampanjer og prosjekter
● Beintøft (skolevei)
● Norli (lesing)
● BliMe
● Moduler







Mindre lekser utprøving
2022/2023

- Forventning om at foresatte følger opp lekser og skolearbeid hjemme

- Tips! Be barnet ditt om å vise hva de jobber med på skolen
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Den 2. leseopplæringen



Den 2. leseopplæringen

Leseopplæringen som tar sikte på 
å utvikle leseferdigheter som et 
redskap for kunnskapstilegnelse, 
og en kilde til opplevelse og 
undring.
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Leseforståelse
● Jobbe med å utvikle gode 

forståelsesstrategier.
● Målet er å utvikle bevisste tankeprosesser 

og handlingsmønster som er til hjelp i 
møtet med ulike tekster, både for å forstå 
det de leser og for å kontrollere at en 
virkelig har forstått.
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Leseforståelse
● Et viktig redskap i denne prosessen er ulike 

kontrollstrategier:
○ Å klargjøre for seg selv hva de skal lære
○ Å sjekke om de faktisk husker det de har lest
○ Å bli bevisst på hva de ikke har forstått
○ Å huske den viktigste informasjonen i teksten
○ Å se etter tilleggsinformasjon
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Lesestrategier

- Forskjellige måter å lese på: Dybdelesing, 
skumlesing, letelesing

- BISON
- Tankekart
- Nøkkelord
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Klassemiljø



http://www.youtube.com/watch?v=Icx7hBWeULM
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Sosial læreplan

Shttp://www.minskole.no
/kringsja/Underside/2154

http://www.minskole.no/kringsja/Underside/2154
http://www.minskole.no/kringsja/Underside/2154


Sosialt mål.
“Vi hilser på de vi møter,og sier 
hei til hverandre”.

“Vi holder orden i tingene rundt oss og 
gir hverandre arbeidsro”.

“Vi passer på at alle får være med i 
leken”.



Plan mot mobbing
Inspeksjon
Klassetrivsel og 
elevundersøkelsen
Elevsamtaler
Foreldresamtaler
Trinnmøter
Trinnsamtaler
Hjem-skolesamarbeid
Foreldremøter
Fadderordning
Konfliktløsning
Skolering av ansatte

læringsvenn
bussvenner
lekegrupper
Trivselsvakter
Felles arrangementer
Andre aktiviteter
Psykologisk førstehjelp
Tur
Lekegrupper
Ansvarsoppgaver
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Chromebook

Utstyr

- Chromebook
- Beskyttelsesmappe
- Lader
- Headset 



21st 
century skills



Læringsressurser

● Skolestudio (Gyldendal)
● Salaby
● Elevkanalen (TV2 skole)

Produksjon / skriving / presentasjoner
● Google Disk
● BookCreator
● Creaza
● (integrert del av de nye digitale læreverkene)



 #kringtek

Nettvett og 
sosiale medier DK Plan (Digital Kompetanse)

slettmeg.no

Personvern
Sosial på nett

Uønskede hendelser

dubestemmer.no

barnevakten.no

Kilde: reddbarna.no/nettvett reddbarna.no/nettvett

https://90janne.wixsite.com/dkplan
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Kartlegging og nasjonale prøver

https://www.kristiansand.kommune.no/globalassets/barnehage-og-skole/skole-og-sfo/pedagogisk-senter/felles-system-for-kartlegging-revidert-august-2015.pdf


Nasjonale prøver (etter 4.trinn)

● lesing
● engelsk
● regning

(Høsten på 5. trinn)
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Kirke-skole samarbeid

● Informasjon på Udir
● Informasjon på minskole
● Skriftlig påmelding
● Ev. fritak fra øving og deltagelse 

https://www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/finn-regelverk/etter-tema/Innhold-i-opplaringen/Gudstjenester-i-skoletiden/
https://www.minskole.no/kringsja/Underside/14386


● Registrering av fravær
(Permisjon, netttsiden)

● Meldinger til 1 eller flere lærere
● Meldinger skole- hjem
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Spørsmål / Eventuelt



Annet


