
REFERAT FORELDREMØTE 7. TRINN, 22.9.21. 
 

- Info fra rektor- Digital skolehverdag, 1:1 satsingen i Elverumskolen. Alle elever på 1.-3. 

trinn får en Apple iPad hver og alle elever på 4.-10. trinn får PC. Elverumskolen har valgt 

skolestudio fra Gyldendal som læreverk og i tillegg har vi kjøpt inn lesebøker til 1.-3. trinn. 

Det skal være variasjon i arbeidsmåter mellom tradisjonell undervisning og arbeid med penn 

og papir og digital undervisning. iPad og PC er i tillegg til annen undervisning, ikke i stedet 

for. Personvern og tryghet på nett ivaretas gjennom ROS-analyser og databehandleravtaler, 

samt at elevene ikke får laste ned egne apper eller programmer på utstyret de låner. 

Foresatte på skrive under på en utlånsavtale før elevene får med seg utstyr hjem.  

- Kap 9A i opplæringsloven handler om alle elevers rett til et trygt og godt skolemiljø. Alle 

som jobber i skolen har en plikt til å følge med, gripe inn, varsle, undersøke og sette inn tiltak 

hvis de ser elever som ikke har det bra. Foresatte kan klage skolen inn til statsforvalteren i 

Innlandet hvis skolen ikke utfyller pliten sin. Rektor ber alle om å ta kontakt med 

kontaktlærere, avdelingsleder eller rektor så fort de ser eller opplever noe eller noen som 

ikke har det bra på Ydalir.  

- Viktigheten av et godt hjem- skole samarbeid. Dette samarbeidet er nøkkelen for å få til 

trivsel, trygghet og læring for elevene. Dette krever at vi snakker sammen med en gang noe 

skjer og at vi møter hverandre med respekt. Hjem og skole skal snakke opp hverandre og er 

det noe som skal tas opp, gjør vi dette mellom oss voksne uten at elevene er tilstede. 

 

- Presentasjon/organisering av teamet. 

- Valg av hjerteroms-verdier av foreldre. 

- Valgte verdier: Nr. 8, 14 og 11. Valgte verdier (av elever/foresatte) blir jobbet 

med under sosial kompetanse igjennom skoleåret.  

- Info om undervisning; svømming hver annen uke i høst, vinter (og 

forhåpentligvis) vår. NB! Kompetansemål i svømming etter 7. trinn som vi gjør 

alt vi kan for at alle innfrir.  

- Mat/Helse: både vanlig fag og etter hvert kantine/elevbedrift. Elevene er med 

på å bestemme hva overskuddet skal brukes til. 

- Temadager: Påmeldt på mange slike dager dette skoleåret. Ca. 3 før jul og 3 

etter jul. Energi-senteret på Hunderfossen onsdag neste uke.  

- Klassekontakter: Lillian og Bjørn-Erik. Vara: Bente Suren og Trine Lindfjord.  

- Info leirskole:  

- Stopp matpause undervegs. Medbrakt mat på tur ned og stoppe og kjøpe mat 

på tur hjem. 

- Elevene kommer med ønske 

- Ringe og bestille på forhånd slik at man slippe å vente. Barna er sikkert mest 

interessert i Burger King/McDonalds.  

- Sum lommepenger: 400 kroner + 100 kr i medbrakt. Lurt at elever på samme 

rom slår seg sammen når de skal kjøpe godteri til turen.  

- Covid19: Det er bevegelse i reglene, så vi vet ikke enda om vi får «blande» 

oss med elever fra andre skoler på leirskolen eller ikke. Det er elever fra 

annen/andre skoler der samtidig.  

- Svømming: Det er anledning til dette 20 minutter hver ettermiddag! 

Leirskoleansatte har ansvaret.  



- Regntøy kan leies hvis man ikke har (50 kr)  

- Gjennomgang av reglement på leirskolen. (NB. Telefon er forbudt på hele 

turen). Spørsmål rundt tørking av klær – beskjed på ukeplanen. 

Laken/sengetøy: Vi undersøker om man skal ha laken til enkel- eller 

dobbeltseng.  

- Huske-/pakkeliste til leirskole: Sendes hjem/legges ut.  

- Annen info rundt leirskoleoppholdet; se leirskolens hjemmeside:  

https://www.krageroleirskole.no/ 

 

- Det sendes ut en Visma-melding når vi passerer Gardermoen fredag på 

tur hjem, der det går fram ca. ankomst Ydalir skole.  

- Spørsmål fra foresatte:  

- Hvordan fungerer friområdet rundt hotellet med hensyn til andre hotellgjester? 

Vi undersøker.  

- Hva med bilder når elevene ikke får ha med mobil? Lærere tar bilder og deler 

med foresatte digitalt 

- Andre ting:  

- Elevene ønsker seg en klassefest. Elevene sammenfatter et forslag som 

læreren sender til klassekontaktene.  

- Juleball? Elevene tar opp forslaget i elevrådet.  

- Forslag om miljø-grupper blant foresatte. Klassekontaktene tar evt. ansvar for 

organiseringen en slike grupper. 

 

 

https://www.krageroleirskole.no/

