
Referat foreldremøte 3. trinn Solholmen skole 14.9.2022 

 

● Generell info 

○ Nytt klasserom, men mye likt både i rutiner og utforming av rommet. 

■ Faste rutiner gir forutsigbarhet 

○ Elevene er ute til det ringer inn om morgenen for å unngå løping og kaos i 

gangene (unntak for de som kommer fra SFO, de kommer direkte derfra). 

○ Voksne i klassen: Elisabeth og Ann-Marit, Kiko, Elin, Sylvia. (Elisabeth K på 

enkeltelever). Mange voksne gir gode muligheter, for eksempel på stasjoner. 

● Studenter 

○ Fire førsteårsstudenter 

● Klassemiljø 

○ Flott start! 

○ Tema: Meg og de andre 

○ Elevene er snille med hverandre og flinke til å leke sammen.  

○ Satt fokus på forskjellige typer vennskap (bestevenner, klassevenner, 

skolevenner, osv) 

○ Ord betyr ingenting uten handling 

● Timeplan og skolehverdag 

○ Fortsetter med turdag hver mandag. 

○ Ann-Marit og Elisabeth har tatt på seg ansvaret for plantekassene, så det 

følger klassen opp. 

○ Gym på tirsdager - husk gymsko! 

○ Bibliotek på torsdager. 

○ Bøker som er i bruk er Salto i norsk og Multi i matematikk. 

● Leksetid 

○ Tirsdag morgen og onsdag ettermiddag. 

○ Cirka 10 elever som benytter seg av det. 

○ Barna trenger påminnelse fra SFO om å gå på leksehjelp. 

○ Audhild (fagarbeider) tilstede. 

○ Leseleksene skal gjøres hjemme - lese høyt. 

● Visma 

○ Begge foresatte skal laste ned appen. 

○ All permisjon, også én dag, må søkes om i foreldreportalen i Visma. 

● Skolestudio 

○ Bøker i norsk, engelsk, matte og naturfag i Skolestudio (www.skolestudio.no)  

○ Elever som er borte kan jobbe i Skolestudio hjemmefra. 

● Svømming 

○ 8 timer i Aquarama 

○ Buss begge veier 

○ Mandag og tirsdag med oppstart tirsdag 17. januar. 

○ Deles i grupper ut fra ferdigheter. 

○ Gratis inngang for barna i 2023 (våren 3. trinn og høst 4. trinn). 

■ Skolen har tilgang på klippekort i tillegg hvis det er familier som 

trenger det. 

● Fra sosiallærer 

○ BUA - låne utstyr til fritidsaktiviteter 

○ Fritidsfondet - søke om støtte til fritidsaktivitetet 

http://www.skolestudio.no/


○ Ferietilbud 

■ Ferie for alle (Røde kors) 

■ Fritidsetaten 

○ Ta kontakt! 

● Fra foreldrene 

○ Cato (faren til Nils) og Cecilie (moren til Billy) er foreldrekontakter 2022/2023. 

○ Vennegruppene lages i samarbeid med lærerne (se egen info). 

○ Sosialt årshjul - kommer mer info etter hvert 

■ Hodelyktgrillings? 

■ Andre sosiale ting for klassen utenom skoletid? Innspill mottas med 

takk 

○ 3. trinn har ansvar for å arrangere karneval for 2.-4.trinn i uke 7 

○ Foreldrenettverk 

■ Det blir to foreldrenettverk i løpet av skoleåret, ett før og ett etter jul 

(innkalling kommer etter hvert) 

■ Tema for det første blir skjermtid, mobil, spilling ++ 

○ Bursdager 

■ Ordningen med å gi kort, ikke gaver videreføres. 

■ Ingen krav til fancy opplegg på bursdager, det enkle er ofte bra. Gratis 

å låne gymsalen på skolen. 

 

 


