
 

Referat fra foreldremøtet 24. mai 2022 

 Sissel ønsket velkommen. 

 

 Valg av klassekontakter.  

Madeleine Midtsian Røer, Levi sin mamma, sitter et år til.  

Martin Rodwell, Matilde sin pappa, rykker opp fra vara til klassekontakt.  

Rune Myklevik, Sigurd sin pappa, er vara. 

Kaja Melhus Sjølli, Sverre sin mamma, er vara. 

 

 Kine snakket om viktigheten av å lese i løpet av sommerferien. Anbefaler at foresatte 

registrerer barna på sommerles.no. Infofilm om hvordan man registrerer seg ligger på 

sommerles.no. Hvis dere trenger tilgang til et digitalt bibliotek så finnes det mange bøker på 

Salaby- bibliotek – logg inn med feide.  Viktig at elevene utsettes for tekst i løpet av 

sommeren. 

 

 Sommeravslutning blir torsdag 16. juni. Storstua og drømmehagen er reservert. Invitasjon er 

sendt ut. 2. trinn står for underholdning i Storstua, før det blir grilling og sosialt samvær i 

Drømmehagen. 

 

 Marielle snakket om hvordan vi har jobbet med Verdier på timeplanen. 

Klassene har hatt egne verditimer. Vi snakker om hva begreper betyr. F.eks hva betyr det å 

være snill? Hvordan føles det, høres det ut, ser det ut? Vi ser på små filmer og snakker om 

tematikk som rettferdighet. Vi spiller spill og øver på å være gode vinnere og gode tapere. Vi 

øver på å si takk, vær så snill, kan du hjelpe meg. Vi roser elever som trøster, vi poengterer 

når elever gjør noe bra. Vi gjør små rollespill.  

Konflikter mellom elever og hvordan vi løser det. Småkonflikter løses på skolen. Vedvarende 

problemer meldes hjem om.  

 

 Hvordan har det vært å ha familiegrupper? Ulikt hvor mange som har hatt deltatt på 

familiegruppe. Det er ønskelig at familiegrupper skal fortsette (etter avstemning). Det blir 

satt opp nye grupper for 3. trinn. 

 

 Verdivalg for skoleåret 2022/2023 

 

Vi endte på disse verdiene: 

Snakke sant 

Være god og vise godhet 

Inkludere alle 

 

 



 Klassekontaktenes innspill: Madeleine og Rune hadde forberedt noen oppgaver vedrørende 

om det er vanskelig å si nei, innetider, lekser, spill og aldersgrenser, tidsbruk på skjerm, 

bursdager og hvem som inviteres, press rundt klær og trender. Oppgavene ble diskutert ved 

bordene. Noen punkter ble tatt opp i plenum. Madeleine vil lage en undersøkelse rundt 

dette til neste skoleår.  

 

 

Referent Kine Evensen 

 

 

 

 

 

 

 


