
Referat fra foreldremøte 29.09 kl 18-20 

Referent: Linn-Therese Knashaug 

Vi begynte i klasserommene og fortsatte felles i storstua. Pga koronarestriksjoner var 

elevene representert med kun en forelder hver. 
 

I klasserommene: 

Info om oppstart, nasjonale prøver og småkrypprosjektet 

I starten av skoleåret ble det brukt tid på å bli kjent med hverandre på nytt da mange ikke 

hadde sett hverandre på lenge pga koronasituasjonen. 

Det er gjennomført nasjonale prøver. Det var en rolig og fin gjennomføring. Elevene fikk 

frukt underveis for påfyll av energi. 

Alle klassene har gjennomført småkrypprosjektet. Dette er i tråd med den nye læreplanen 

der bl.a. dybdelæring er vesentlig. Det er laget plastelinafigurer og tegninger, og elevene har 

fått høyt kunnskapsnivå innen tema. Man har jobbet på tvers av flere fag. 

 

Hjemmeside og ukeplan 

Skolen har gått bort fra den tidligere plattformen, moodle. Ny hjemmeside for skolen ligger 

på Elverum kommunes hjemmesider. Man finner siden under Skole-Grunnskole-Søbakken 

skole – «klasse». Det blir lagt ut ukeplan for to uker av gangen slik at det blir enklere for 

elevene å forberede seg. 

 

Smittevern 

Elevene er delt inn i kohorter. En klasse er en kohort. Det er kun to kohorter som kan 

oppholde seg på samme uteområde om gangen. Dvs at det er en klasse som er alene på et 

uteområde, men dette rulleres på.  

 

TV-aksjonen 

Det er vanligvis 5.klasse som er bøssebærere under TV-aksjonen. Dette utgår i år pga 

koronasituasjonen. Klassen skal jobbe med et nytt prosjekt som omhandler plast. 

 

  



Vara klassekontakter 

Det ble holdt valg av vara klassekontakter klassevis. De nye klassekontaktene er: 

5A:  

Klassekontakt: Emil Korsbrekke 

Emilkorsbrekke@gmail.com 

tlf 41857700 

 

Vara: Olav strand  

olavstrand@yahoo.no 
 
tlf 48159052 

 

5B:  

Klassekontakt: Linn-Therese Knashaug 

Linn-therese@knashaug.net 

Tlf 95766440 

Vara: Ingrid Thorshaug 

ithorshaug@gmail.com 
Tlf. 41615805 
 
5C:  

Klassekontakt: Synnøve Søberg 

synnove_soberg@hotmail.com  

Tlf 950 75 626 

Vara: Ane Christiansen Tange 

ane.tange@gmail.com  

tlf: 976 80 142 
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Felles i storstua: 

Skolehverdag med covid 19 

Søbakken skole er på gult nivå. Elevene er tilpasningsdyktige og er generelt flinke til å 

overholde smittevern. Det er planer klare dersom skolen skulle komme på rødt nivå.  

Det merkes et større fravær enn tidligere. Dette skyldes at foresatte er flinke til å holde 

elevene hjemme dersom de har luftveissymptomer, og at systemet fungerer. Elever som må 

sitte i karantene vil få tilbud om hjemmeundervisning. 

 

Elevens skolemiljø 

Alle elever skal ha det trygt og godt på skolen. Det er ønskelig å heve læringsresultatene noe, 

uten at det påvirker skolemiljøet. Man ønsker å holde det ryddig og ha ro og orden. 

Undersøkelser viser at elevene trives godt på skolen. Søbakken skole har 19 nye elever i år. 

 

Kultur for læring 

Kultur for læring er et forsknings- og utviklingsprosjekt. Første del av undersøkelsen (T1) var 

å kartlegge hva skolen er god på, hva de kan bli bedre på. Denne ble gjennomført i 2016. 

Resultatene viste at elevene trives godt på skolen. Resultatene viste at det var områder for 

utviklingsmuligheter; det jobbes mer med forventning om mestring og feedback i 

undervisningen. Tydelige krav til elevene gir bedre resultater. Det jobbes også med dialog og 

involvering (samarbeid med foresatte). 

Andre del av undersøkelsen (T2) ble gjennomført i 2018 og viste omtrent samme resultater 

som i 2016. Tredje del av undersøkelsen (T3) skal gjennomføres i nov. 2020. Det er ønskelig 

at så mange som mulig deltar. Foresatte som har gitt samtykke til deltagelse tidligere, 

trenger ikke å gjøre dette på nytt. 

 

Parkering – regler for parkering på skolens område 

 Innkjøring fra en side 

 Ikke mellom 8-15.30 

 Slipp av barnet på busslommen 

Det er ønskelig at eleven går/sykler til skolen. Man kan også slippe av eleven på Spar. Derfra 

tar det ca. 8 min å gå til skolen. Parkeringssituasjonen har blitt mye bedre i år. 

 

Opplæringsloven kapittel 9A 



Skolen har nulltoleranse for mobbing. Dette jobbes med hver dag. Skolen er avhengig av 

samarbeid med foresatte; ta kontakt med skolen dersom man opplever at sitt barn ikke har 

det bra. Se ev. nullmobbing.no for mer informasjon og hvilke rettigheter man har. 

 

  



Hjerterom  

Søbakken skole har hjerterom på timeplanen. Det er 17 hjerteromsverdier. Foresatte ble delt 

i grupper der man arbeidet med verdiene. Skolen skal jobbe med seks av verdiene. 

Gruppene med foresatte ble i fellesskap, enige om tre av disse verdiene. Elevene skal velge 

de tre siste. Verdiene foresatte valgte var; «inkludere alle», «respektere» og «være ærlig». 

 

Info om FAU - hva gjør de og hvem sitter der?  

FAU står for Foreldrerådets arbeidsutvalg. FAUs hovedoppgave er å snakke foreldrenes sak. 

Dvs at man kan ta kontakt med FAU dersom det er noe ved skolen eller skolens område man 

ønsker endret. FAU består av Anders Brevik, Renate Kjernlie, Magnus Nilsen, Audhild Leistad, 

Kine Viktoria Fosshaug, Tonje Jossie Johnsen og Martin Olsen. Møter avholdes hver 8. uke. 

FAU har ansvaret for ulike arrangementer på skolen; høstaktivitetsdag, vinterfestival og 

17.maiarrangement, samt dugnadsvakter i forbindelse med dette. FAU får inntekter via 

loddsalg på skoleavslutninger. Pengene brukes på oppgradering av skolen og skolens 

område. FAU har bidratt med kr. 100000,- til nye lekeapparater og kr. 30000,- til 

skaterampe. Det blir også kjøpt inn gave/blomster til lærere ved skoleårets slutt. 

Det er valg av FAU-representant til sommeren. De som ønsker å sitte i FAU kan melde sin 

interesse. Man sitter to år av gangen. 


