
Referat foreldremøte 6. klasse – 02.05.22: 

 

 

 Valg av klassekontakter for neste skoleår 2022/2023: 

 

 Klassekontakt 7 A: Siv Anita Myhre, mor til Emma Myhre Hagelund, tlf. 

91683881. 

 Klassekontakt 7 B: Kaja Løhren Borg, mor til Agathe Borg, tlf. 92624322. 

 

 Vara 7 A: Ingrid Nesteby, mor til Isabel Nesteby Kleiven, tlf. 46907061. 

 Vara 7 B: Bjørnar Håkensmoen, far til Andreas Håkensmoen, tlf. 95986800. 

 

 Litt om ståa i klassene: 

 

 Vet ingenting per nå om neste skoleår ift. lærerkabal. 

 Lite konflikter på trinnet. Må justere litt ift. fotball i friminuttene. Jentene 

opplever noen ganger at de ikke får være med. 

 Bruker PC-en mye i undervisningen. Har ikke lærebøker. 

 Har nå begynt med Mattemaraton, som varer hele mai måned. Elevene er 

veldig motiverte. 

 I mai måned skal elevene jobbe med et prosjekt; «Vann i nærmiljøet». Det 

innebærer at elevene vil være mer ute.  

 I mat og helse skal elevene ha Kokkekamp. 11., 12., 18. og 19. mai er satt av 

som konkurransedager. Elevene skal konkurrere innad i gruppene sine. 

Elevene får utdelt 30 kr hver til å handle og sette sammen to retter. Det er mye 

basisvarer på kjøkkenet på skolen som de kan bruke, til for eksempel dessert. 

Elevene kan også handle varer hjemme, men alt skal betales for. Elevene må 

ha kvittering for varene som kjøpes hjemme. 

 

 Leirskole i Kragerø: 

 

 Mette, Simon, Andreas, Anne Grethe og Inger blir med på leirskolen. 

 Leirskolen varer fra tirsdag til fredag.  

 Avreise 7. juni kl. 07.00. Oppmøte senest kl. 06.45. Bussen kjører kl. 07.00. 

 Det er ikke lov å spise på bussen. Elevene må derfor spise på forhånd. 

 Bussen stopper etter ett par timer. Elevene må ha med nistepakke og drikke til 

denne stoppen. Det blir ikke anledning til å kjøpe noe da. 

 Elevene vil få vite hvor og hvem de skal sitte sammen med på bussen. 

 Elevene kommer tilbake fra leirskolen fredag kl. 23.30. Avreise fra Kragerø er 

ca. kl.18.00, rett etter middag. 

 



 Flere av elevene gruer seg litt til leirskolen, flere enn vanlig, særlig for å 

overnatte borte. Se tips nedenfor. 

 Det ble fremhevet at vi sammen skal skape trygghet, både foreldre og lærere. 

 

 Kragerø er en kystleirskole. 

 Sikkerheten er godt ivaretatt. Alle må bruke redningsvest. Elevene får utdelt 

redningsvest på leirskolen. 

 Det er et fast dagsprogram, minus ankomstdagen.  

 Inspeksjon av rom/leiligheter hver dag etter frokost. 

 Elevene må smøre seg matpakker til hver dag. Allergier hensyntas. 

 Det meste av undervisningen er utendørs. 

 Lærerne er tilstede ved undervisningen, som holdes av de ansatte ved 

leirskolen. 

 Det vil være ca. 100 personer på leirskolen samtidig. Søbakken skole er på 

leirskolen sammen en annen skole, Hegg skole fra Drammen.  

 Det er muligheter for mange aktiviteter på fritiden. 

 Lærerne er ansvarlige for fritiden til elevene. 

 Leirskolen har ordensregler. Foreldrene må gå gjennom disse sammen med 

elevene. Ved alvorlige brudd på leirskolen må eleven hentes. 

 Det skal være nattero mellom 22.30-07.00. Lærerne er sovende nattevakter. 

 Det er en kiosk på leirskolen. 

 

 Leirskolen har en hjemmeside med mye informasjon. 

 Det vil bli sendt ut pakkeliste før avreise. Det ligger også en pakkeliste på 

leirskolens hjemmeside. 

 Skolen har fått tildelt leiligheter i år.  

 Det er plass til inntil 6 personer i hver leilighet.  

 Leilighetene består av et rom med køyeseng, et rom med dobbeltseng og et 

rom med sovesofa som kan bli til en dobbeltseng. Til de to siste sengene trengs 

det dobbeltlaken. Elevene og foreldrene får i forkant vite hvordan/hvor elevene 

skal sove og hvem som skal ha med dobbeltlaken. 

 Lærerne bestemmer hvem som skal bo i samme leilighet og på samme rom. 

 Ha med to håndklær, ett til dusjing og ett til bading. 

 Elevene bør ha med både støvler og gode sko til å gå tur med. 

 Elevene kan leie regntøy for 50 kr per uke, og det anbefales å leie dette. Ta 

med en lukket konvolutt med en 50-lapp inni, med elevens navn utenpå, 

dersom man ønsker å leie dette. Konvolutten må leveres på skolen uken før 

leirskolen. 

 Elevene må ha med seg en tursekk.  

 Det anbefales at elevene utenom tursekken pakker i koffert.  

 Det anbefales å merke/navne alle klær og utstyr. 

 Våte klær kan tørkes i leilighetene. Det er lurt at elevene øver på å henge opp 

vått tøy før leirskolen. 

 Elevene får ikke lov til å ha med seg mobil på leirskolen. Den skal legges igjen 

hjemme.  



 Elevene må derfor ha med seg klokke for å kunne passe tiden. 

 Elevene kan ha med seg eget fiskeutstyr til fritiden. Elevene får låne dette i 

undervisningen.  

 Elevene kan ha med kosedyr. 

 Det er en kveldstur man kan være på hvor lommelykt er fint å ta med. 

 Elevene må ha med toalettsaker, herunder solkrem. 

 Elevene kan ha med seg fotoapparat. 

 Lærerne tar noen bilder underveis som legges ut på en mappe på teams i 

etterkant av leirskolen. 

 

 Elevene kan ha med seg 300 kr i kommepenger. Kiosken tar kort.  

 

 Telefonnumre til lærerne og leirskolen: 

o Mette: 41460784 

o Anne Grethe: 41268577 

o Simon: 99426956 

o Andreas: 93255491 

o Leirskolen: 35985700 

 

 Tips til de som gruer seg: 

o Snakk om leirskolen, pakkeliste dagsplan etc. 

o Snakk med lærerne om problemet. 

o Fremsnakk leirskolen. 

o Lag en vei ut. «Vi kommer og henter deg.» 

 

 Ta kontakt med lærerne dersom dere lurer på noe. 

 

 Eventuelt: 

 

 Det ble stilt spørsmål om skoleavslutning/sommeravslutning dette skoleåret. 

Det ble konkludert med at det ikke blir noen avslutning i år.  

 Foreldrene ble oppfordring til å kjøpe Elverumsposten. Hver elev skal selge et 

visst antall eksemplarer, ca. ti hver. Halvparten av pengene fra salget går til 

klassekassen.  


