
Referat foreldremøte 6. trinn Ydalir 
Torsdag 1. oktober kl. 18.00-19.00 

Lærere til stede: May-Lis Moe, Ingeborg Høistad 

Saksliste 
• Hjerterom v/Monica Bekkelien 

• Mat og helse 

• Organisering av trinnet 

• Skifting og dusjing 

• Valg av nye vara klassekontakter 

Hjerterom v/Monica Bekkelien 
Monica åpnet foreldremøtet og ønsket foreldrene velkommen. Først ut ble Margrethe Skjærbekk 

presentert; tidligere rektor ved Kirkeby, nå ny avdelingsleder for 1-4. trinn. Hvis Monica ikke er 

tilgjengelig, ta gjerne kontakt med Margrethe. 

Monica tok så en gjennomgang bak hjerteverdiene ved skolen. Ønsker å få fram «det å bry seg». 

Samarbeidet mellom skole og hjem er viktig. Det er et felles ønske om at barna lykkes sosialt og skal 

delta, som viser hensyn og empati, ikke føler seg ensomme, opplever mobbing eller krenkelser. 

Målet er robuste barn med godt selvbilde. 

Det er ikke alltid at elevene gjør det som er forventet. De vil gjerne se på alt annet enn f.eks. 

kattevideoer på nett og helst spise noe annet enn matpakka. Dette endrer seg og blir mer tydelig i 6. 

trinn. 

Videre støttes skolens arbeid av opplæringsloven, paragraf 9A, «elevenes arbeidsmiljølov». Monica 

informerte om hvordan skolen skal følge opp 9A-saker. Ta kontakt med lærer/rektor hvis man 

opplever noe. 

Skolen fortsetter handlingsplanen for sosial kompetanse, og jobber videre med hjerteromsverdier 

som ble valgt i fjor. 

Monica informerte videre om at elevene har jobbet med inkludering, i forbindelse med sløyf 

rasismen. 

Hun avsluttet med å ønske foreldrene lykke til som 6. trinnsforeldre. 

Mat og helse 
May-Lis informerte om mat og helse-faget. Anne Mari er læreren som har ansvaret for faget. Skolen 

ønsker at elevene har med innesko, setter opp håret hvis det er langt, samt tar med forkle (forkle blir 

på skolen når det først er tatt med). Elevene kan bli avvist hvis de ikke har med det som trengs pga. 

hygiene-hensyn. 

Faget består av både teori og praksis. May-Lis kunne fortelle at elevene gleder seg til mandager og 

onsdager, og at det ikke er alltid at de oppfører seg når de er på kjøkkenet. Det vil komme 

forberedende aktiviteter som kan være praktiske oppgaver. 

Organisering av trinnet 
Ingeborg informerte om organiseringen av trinnet. De har gjennomført turdager og quiz. De opplever 

at elevene blomstrer på tur. 



Noe av undervisningen er organisert som stasjonsundervisning, med praktiske oppgaver. Det er lagt 

opp til tredeling av undervisningen hvor de bruker gangen, klasserommet og det ekstra 

klasserommet. 

Elevene har naturfag med Joanna. De har vært gjennom både kjemi og fysikk, og har gjennomført 

forsøk. Hun har brukt klassa til å promotere at Ydalir skal bli en Newton-skole. Elevene har deltatt på 

et forskningsopplegg. Alle barna skal ha fått med seg samtykkeskjema om det. 

I kunst og håndverk-faget er elevene fortsatt delt i 2 grupper, slik som i fjor, og mikses jevnlig. 

Kulturskolen har vært innom hvor dans, kor og melodika har vært en del av temaene. De har mottatt 

gode tilbakemeldinger. 

Klassens time. Det er nødvendig å ta for seg aktuelle temaer under klassens time. De gjennomfører 

«brainstorming» på ulike temaer og snakker om de. De opplever dessverre manglende matro, og at 

det forskjellig nivå på respekt mot de voksne, hvor elever kverulerer ved tilsnakk fra voksne. 

Ydalir har når 1-til-1 når det gjelder datamaskiner. De opplever dessverre at elevene ikke alltid gjør 

det som skal gjøres på datamaskinene. Elevene har fått klar tilbakemelding fra May-Lis. Det er riktig 

nok ikke utartende, men de har måtte ta tak i det før det skjer noe. 

Tips: temaer som skal jobbes med i forbindelse med forberedende ligger i Teams. Hvis man er usikker 

på hvordan man får tilgang, be bare elevene om å gjøre som på skolen. 

Ta også kontakt med lærerne hvis det er behov for å låne med datamaskin hjem. Må fylle ut et 

skjema i forbindelse med utlånet. 

Lærerne ønsker at foreldre fortsatt sjekker/følger med på forberedende oppgaver. Sjekke de digitale 

skolebøkene i forhold til hvilke arbeidsoppgaver de har. Spørre elevene om hvilke mål de har. 

Elevene bør presentere det de lager for foreldrene. 

Skifting og dusjing 
Ingeborg informerte litt om kroppsøvingsfaget, hvor det nå er behov for å dusje og skifte. Det er 

derfor viktig å innarbeide gode vaner ift. hygiene. Dessuten er det viktig å få et naturlig forhold til 

dusjing med jevnaldrende. Gymtimen begynner derfor allerede i garderoben. Husk gymsko! 

Valg av nye vara klassekontakter 
Vara-ene som ble valgt i fjor rykker opp. Anine C. S. Wadahl og Ida H. Løkken rykker opp som nye 

klassekontakter. To nye vara må derfor velges.  

Vara 1: Lilian Ystrøm meldte seg som frivillig. Vara 2: må velges da ingen meldte seg frivillig. Ingeborg 

og May-Lis har valgt Bjørn Erik Lilleøkseth. 

Alternativt 
Kom spørsmål om leirskoletur; det er planlagt på våren i 7. trinn, ikke noe mer konkret enn så lenge 

 

Referent: Dan Lillegrend 


