
Referat fra foreldremøte 6 klasse   Tirsdag 21.09.2021 
 

Velkommen til 6. trinn 
Presentasjon av lærerne:  

De to klassene er fordelt på 3 kontaktlærere. Nytt i år er at det jobbes i fagteam, med to lærere i de 

fleste fag. Norsk: Hege og Mette, Matte: Andreas og Simon, Engelsk: Andreas, Mette og Anne Grethe, 

Naturfag: Andreas og Simon, Krle: Hege og Simon, Kunst&håndverk: Hege og Mette, Musikk: Mette 

og Simon, Kroppsøving: Andreas, Simon og Anne Grethe, Mat&Helse: Anne Grethe og Samfunnsfag: 

Anne Grethe. Enkelte jobber heller ikke på fredager. Anne Grethe studerer engelsk, har studiedager 

mandag og tirsdag. 

Det betyr at dagsbeskjeder som er viktig for skoledagen må sendes til alle lærerne før kl 0815 i 

VISMA. For eksempel tannlegetime. Spesifikke ting som gjelder enkelt elever, som ikke må avklares 

med en gang, sendes som vanlig til kontaktlærer.  

 

Info fra ledelsen: 
Covid – 19: Fortsatt en del av hverdagen. Men håper at det fortsetter på Grønt nivå.  

Parkering: Fortsett å gå/sykle til skolen eller levering på Spar slik at parkeringen på skolen kan brukes 

av de som har behov for det. 

Fortsatt fokus på opplæringsloven kap 9A. 

Info om digitalisering i Elverums skolen: PC 4 -10 trinn. Skal være et supplement og gi støtte i 

undervisningen- ikke erstatte noe. Målet er at alle elver skal ha grunnleggende digitale ferdigheter. 

Digitale skolebøker i skolestudio. Eleven skal få utlevert beskyttelse til pc`en, slik at de som har behov 

kan få med pc`en hjem. Nb. Det er en erstatningsplikt – så meld fra til skolen ved skade. 

Fortsetter med «Verdier på timeplanen». Målet er at det gir et god læringsmiljø og gode holdninger. 

Gjennomgang av fag og oppstart 6. trinn 
Fokus på at de er ett trinn, med 2 store klasser. Bygge relasjoner. 

Ny timeplan: 60 min økter – ny tid for pauser og 5 min lengere skoledag. Ukeplanen finnes på 2 

steder. Skolens hjemmeside, eller på elevens teamsmappe. Husk å følge med på informasjon. 

Fortsetter med ukelekser og spordeling. 

Kroppsøving:  

Det blir gitt tilbud om svømming. Grupper og klasse står på ukeplanen. 

Ønsker at elevene skal dusje etter gymtimen, selv om det er siste time. Grunnen er å lære bort 

hygiene rutiner og bli vant med å dusje med andre. Er det behov for individuelle tilpasninger gi 

beskjed. 

Mat og helse: nytt i år 

 Kosthold, hygiene og ernæring 

 Alle må smake på alt, men må ikke nødvendigvis like det. 



 La barna prøve seg hjemme. 

 Ikke alltid matlaging – noen ganger teori. Ta alltid med matpakke. 

 Kommer lekser etter hvert – kanskje middag hjemme. 

 Husk forkle og hårstrikk! 

Skolestudio: 

Alle lærebøker ligger her. Bjella varsler om tildelte oppgaver.  

Teams: 

Under fanen generelt og filer finner elevene all informasjon av generell karakter. Chatten brukes til 

kontakt med elvene. Egne fag-kanaler – finner gjerne tildelte lekser her. 

Leirskole: 

Det blir leirskole på Kragerø uke 23. juni 2022. Mandag er 2. pinsedag. Kan hende det blir avreise på 

mandag, så vent med å planlegge private turer denne dagen. Mer info kommer i eget foreldremøte i 

forkant. Men øv allerede nå på å overnatte borte hvis det er vanskelig. Elevene må kunne legge på 

eget sengetøy innen denne uka. 

Nettvett: 

Jobbes med i flere fag, men husk å ta praten hjemme om hva de kan møte på nett/sosiale medier. 

Dette fanges ikke opp på skolen. Generelle inntrykket er at det er gode holdninger i klassen. 

Info fra foreldrekontakter: 
Info om FAU: finnes på skolens hjemmeside.  

Det blir dugnader i løpet av året dersom Covid-situasjonen tillater arrangementer. Høstfestival, 

vinterfestival, 17. mai og avslutning for 7. kl. Mer info om dette kommer når det er klart. 

Valg av klassekontakt-vara: 6B: Kaja Løren Borg. Mangler for 6A. Si fra til klassekontaktene dersom du 

har lyst til å være vara. 

Vara rykker opp som klassekontakt til neste år. 

Valg av verdier på timeplanen: 
Vil gi verdier i 2 ukers perioder. Settes på timeplanen. Fint om det følges opp hjemme også. 

Valgt av foreldrene: 3. Være ærlig, 8. inkludere alle og 10. Glede 

 

 

Ref. 23.9.21 

Ane C. Tange 


