
REFERAT FRA FORELDREMØTE 1.TRINN  

TORSDAG 16.09.2021 

 

Info her og nå: Presentasjon av teamet og foresatte  

 

Ledelsen har ordet v/rektor Ragne: 

o Alle barn kan 

o Hvem er du, og hvem vil du være? 

o Uteskole: lære barna å like å være ute 

 Fagfornyelsen: skoleplan – likt for alle skoleelever i landet 

o Grunnleggende ferdigheter 

o Verdier og prinsipper 

o Fagplan: mål for ulike fag  

 Tverrfaglighet:  

o Demokrati og medborgerskap 

o Folkehelse og livsmestring 

o Bærekraftig utvikling 

Lære elevene å håndtere situasjoner de kommer opp i. Lære seg å ta vare på seg selv, 

naturen og hvordan våre valg påvirker andre og omgivelsene rundt seg.  

 IKT:  

 Ipad (1.-3.trinn) og PC (4.-7-.trinn)  

 Grunnleggende ferdighet/digital kompetanse 

 Bruk av Ipad til innlæring av bokstaver 

 Variasjon  

o Ulike måter å lære på. Jobbe variert. Det blir aldri 5.skoletimer med skjermtid 

o Lære seg å bruke IKT i arbeidssammenheng  

 

 Smitteverntiltak: grønt, gult og rødt 

o Syk = hjemme fra skolen 

o Økt fokus på håndhygiene 

o Redusere kontakthyppighet og fokus på å holde avstand  

o Økt renhold  

o Formålet: begrense utbrudd av Covid-19 



Kontaktlærerne har ordet v/ Ellen og Hanne Kjersti:  

 Overgangen fra barnehage til skole 

 Å være skolejente / skolegutt 

 Rutiner 

 Regler 

 Å leke sammen 

 Å jobbe sammen 

 Arbeidsmåter / deling 

 Fokus de første ukene 

Det som ble nevnt knyttet til punktene ovenfor var:  

o Ser at elevene har fort blitt kjent med hverandre og trygge på skolen 

o De er lett å begeistre 

o De er motiverte, engasjerte, nysgjerrige elever 

o De er morsomme, har humor og de er glad i å synge og leke 

o De synes det er gøy med oppgaver og lekser 

o Noen elever trenger litt mer tid enn andre 

o Alle får noen å leke med 

o Det forventes stor grad av selvstendighet, og passe på seg selv 

o De må ta mer ansvar selv 

o Klær, bøker, beskjeder  

o Høre på tilsnakk  

o Samarbeide 

o Mange hensyn å ta  

o Ulik modenhet, faglighet, sosialt, språk og etnisitet 

o Øve på å «vente på tur» selv om du rekker opp hånden så vent til man får ordet.  

o Høre på stoppregelen 

o Å være grei med hverandre og si fine ting til hverandre 

o Å bry seg om og ikke med  

o Fokus på samspill / sosiale relasjoner: spesielt på fotballbanen 

o Voksne er tett på både ute og inne  

o Jentene skal også føle at det er trygt å være på fotballbanen  

o Jentene må ikke «drukne» i skyggen av guttene: evt lage «jentegruppe»  

 



 Sol og måne 

o Deler oss i to i alle arbeidstimer 

 Det er ikke statiske grupper, blir også vurdert i forhold til at ikke alle 

jobber like godt sammen  

 Skolehverdagen:  

o Samling 

o Fag m/ pause 

o Mat og midttime 

o Fag m/ pause 

o Samling – oppsummering av dagen  

 Stjerneoverraskelse: max 1 stjerne per dag, overraskelse når de har fått 

10 stjerner  

 Matte med Ellen:  

o Tallene til 20  

o + og – til 20  

o Matematiske begreper 

o Form og mønster  

o Målinger  

o Former og figurer  

o Multi-læremidler: både bok og digitalt 

o Lekser  

 Fokus på visuelt, praktisk og bruk av Ipad  

 Engelsk med Ellen:  

o Ipad, løsark, ingen bøker  

o Tall, figurer, frukt, bær og vær 

o Enkle uttrykk og strukturer  

o Daglige fraser 

o Sang  

o Explore digitalt  

 Norsk med Hanne Kjersti:  

o Navn og lyd på bokstavene  

o Trekke sammen lyder til ord – lære å lese 

o Begrepsforståelse  



o Kjenne igjen og skrive alle bokstavene  

o Lage setninger og fortellinger  

o Salto læremidler bok og digitalt 

o Lekser 

o Bibliotek  

o Bokstavhuset: loft, stue og kjeller: hvordan bokstavene skrives. 

o Fokus på å dra lydene sammen  

o Begynt å lage bok på «book-creator» L og R bokstavene  

o Leseleksa: les sammen, forventer at ingen kan å lese enda. De har kun gått 

gjennom 5 bokstaver til nå.  

o Måne, sol og stjerne: velge nivå etter hvert som de begynner å lære å lese.  

o Ferdig med alle bokstavene i alfabetet over nyttår  

o Elvene bør prøve å gjøre mest mulig selv av leksene, gjerne signer nederst på 

siden/arket på at du har sett over leksene som er gjort. Gjerne skriv en kort 

kommentar hvis noe har vært veldig vanskelig eller veldig lett – en 

tilbakemelding til lærer  

 Hjerteromstimer med Hanne Kjersti:  

o Hjerterom på timeplanen 

o Verdiarbeid  

o Det sosiale miljøet, vennskap: samvær og samarbeid 

o Følelser 

o «I ditt liv»  videreføring  

 Det kommer hjerteromslekser på timeplanen etter hvert 

 Tar opp konflikter med en gang  

 Massasje  

 Lekevenn: tirsdag og torsdag i midttime – rullerende liste der de bytter 

ny lekevenn hver uke. Fokus på å skape gode og nye relasjoner  

 Musikk med Hanne Kjersti:  

o Sans, dans, rytme og musisere  

 Gym med Lise:  

o Lek, aktivitet, samspill, ute/inne, turdager  

 

 



 Kunst og Håndverk med Lise:  

o Enkle oppgaver hvor barna gjør mest mulig selv  

o Fokus på bærekraftighet  

 KRLE med Lise:  

o Kort innføring i religionene  

 Tema (samfunnsfag og naturfag) med Lise:  

o Referanseområder, forstå verden rundt oss 

o Lese, lytte, se, tegne og skrive  

o Dyr, planter, yrker, kroppen 

 Ofte en halv økt (halv dag)  

 IKT med Mona:  

o Feide innlogging med brukernavn og passord  

o Lære å bruke verktøyene  

 

Foreldremøter: 

 Ønskelig at det stilles med kaffe til alle foreldremøtene, er det langvarige møter så kan 

det evt medbringes noe «å bite i»  

Foreldresamtaler:  

 Blir i oktober og november 

 Sjekk postmapper: i alle fall hver fredag.  

 Ha alltid med klær og sko til skift  merk med navn!  

 Bruk wisma: lærerne sjekker mail kun på morgenen. Viktig informasjon kan fint 

sendes på mobil om du trenger raskt svar.  

 Er barnet syk, så er det fint å gi lærerne beskjed om hvordan syk barnet er, spesielt 

hvis det er omgangssyken.  

 

FAU:  

 Meld inn saker til Tone Fodnes eller Tone Nybø  

o FAU har månedlige møter  

 

 

 

 



Klassekontakt v/ Camilla S. Aas: Innmeldte saker gjelder avklaringer rundt bursdagsfeiringer 

 Invitasjoner: 

o Kontaktlærerne er behjelpelige med å gi ut invitasjoner til bursdager kun hvis 

det er snakk om å invitere enten alle jentene, alle guttene eller hele klassen.  

o Ta hensyn til at vi alle har ulik fysisk og psykiske helse, ulik økonomi, 

ressurser, kapasitet etc som påvirker hvordan hver enkelt familie ønsker å feire 

bursdagen til barnet.  

o Man kan fint gå sammen flere barn for å feire, for eksempel leie lokale 

sammen  

o Blir man invitert i bursdag så prøv å få til å komme – betyr mye for 

bursdagsbarnet 

o Ønsker man ikke å invitere alle så er det en gylden regel at man inviterer færre 

enn man utelater, for eksempel: 20 gutter i klassen, da bør man ikke invitere 

mer enn max 9 stk, 10 med bursdagsbarnet 

 Man må også tenke over at det kan være de samme elevene som aldri 

blir invitert – og at det kan også være ditt barn. Derfor er det viktig at vi 

som foresatte prater sammen  

 At et barn ikke blir invitert i bursdag: er det et problem for barnet, eller 

for deg som forelder? Hvis barnet ikke har et problem med det, så er 

det utrolig viktig at man som forelder ikke overfører problemet over på 

barnet  

 Bursdagsgaver: 

o Det ble luftet de forslagene som er kommet inn og gjort en avstemming blant 

foresatte som møtte opp på foreldremøtet.  

o Forslaget som fikk flest stemmer: hvert enkelt barn som er invitert i en bursdag 

gir en oppmerksomhet, være seg kort, tegning, gave eller penger. Maksbeløp er 

satt til 50 kroner, men det kan fint være 20 kroner også – gi ut fra hva du føler 

du har råd til. Man kan også gå sammen og gi en gave.  

o Fokus:  

 Gleden av å gi eller lage noe for den som er invitert  

 Gleden av å få noe for bursdagsbarnet  

 Bursdagsbarnet får for eksempel gleden av å handle noe selv i etterkant 

av bursdagen sin som man ønsker seg eller har spart til.  

 Lærer også verdien av hva ting koster  



 Saker som ønskes at skal tas opp på foreldremøte kan tas med klassekontakten som er 

bindeleddet til kontaktlærerne eller at man tar det direkte med kontaktlærerne selv  

 

Sommeravslutning og juleavslutning:  

 Er det ønskelig: Ja. Lærerne utarbeider en fordelingsliste som legges i postmappen.  

 Fire foresatte i hver komitè, den øverste har hovedansvar for å få med de andre i 

planleggingen - rullering 

o Tips: hør med butikker etc rundt om å sponse med gaver til avslutningene 

o Fordele hvem som tar med kaffe og kaker og hvem som tar med gaver til 

loddsalg til inntekt i klassekassa.  

 Klassekontakt ordner med pengekasse og oppbevaringseske, samt tar 

ansvar for oppbevaring av dette  

 Klassekontakt ordner oppmerksomhet til lærerne  

 

«I Ditt Liv» Hjerterom 

 Se og bli sett 

 Mobbing / erting 

 Verdier og holdninger:  

 Være blide, hyggelige, respektere hverandre, akseptere hverandre, lytte til hverandre, 

prate sammen, si hei og takk. Hvordan vi møter hverandre  

 Handlinger  

 Kultur  

 

Det ble gjennomført valg av verdier der foresatte velger tre verdier, elevene velger to verdier 

og kontaktlærerne velger en verdi.  

Verdiene som ble valgt av foresatte er:  

 Nr. 2: Hilse og se andre  

 Nr. 7: Snakke sant 

 Nr. 17: Ha mot til å si nei når noe er galt, og ja når jeg mener noe er riktig  

 


