
Foreldremøte september 2021 
Velkommen og presentasjon av lærere, foreldre og assistentene. 

Helsesykepleier (Ingunn Sandal) informerte om hennes rolle på 2. trinn. Det blir vaksinering i oktober 

for 2.trinn. Kommer skriftlig informasjon etter hvert der foreldre må samtykke skriftlig før 

vaksinering. Dersom barna av ulike grunner må ha med foreldre, avtales det tid på helsestasjonen. 

Vaksinering skjer da ikke på skolen. 

Informasjon/tilbakemeldinger ved bruk av Tieto er enda ustabil, send derfor melding til lærere 

mellom kl. 7.00 og 8.00 for beskjeder som fravær eller annen info som læreren bør vite før 

skoledagen starter frem til annen beskjed blir gitt. Lærere har ikke alltid med seg telefonen i timene, 

så beskjeder som sendes etter dette kommer ikke nødvendigvis alltid frem. Nb: ikke oppgi sensitive 

opplysninger på privattelefon. Ellers kan lærere kontaktes før kl. 16.00 i ukedagene dersom det skulle 

være noe.  

Kort informasjon om READ- leseprosjekt som kommer i høst, leseprosjektet starter i uke 44 der 

foreldre involverer seg i barnets lesing. Mer info kommer, skriv om dette er allerede også levert som 

ranselpost. 

Info: 

Vi har tre korte dager, mandag, onsdag og fredag og to lange dager, tirsdag og torsdag, i løpet av uka. 

- ha alltid et skift liggende på skolen, ellers klær etter vær 

- melk og frukt kan bestilles på nett (tine.no) 

- ha med matpakke og frukt, og en drikkeflaske med vann 

- penal hvis de vil, vi har korger på skolen 

- alle elevene får mappe der vi kan legge ukeplan og info, sjekk denne hver dag 

- elevene settes av og hentes i droppsonen  

- husk å merke klær og sko 

-gymsokker i gymtimen (ikke gymsko etter foreldres avgjørelse). Kan legges i barnets garderobe på 

skolen, merkes med navn. 

Brosjyre om forventninger til skolen og til hjemmet kalt Skole- hjem samarbeid 2021-2022: 

Tidligere har denne vært delt ut hjem til alle. I år deler vi den kun ut i papir til 1. trinn. Men den ligger 

på hjemmesida vår tilgjengelig for alle. I tillegg fått på mail. 

Viktigste fra brosjyren i skole-hjem samarbeidet; at skolen forventer at foreldre følger opp barnet sitt 

mht lekser, mat, klær, møter presis på skolen, at voksne og elever følger skolens regler, nulltoleranse 

for mobbing og at de samarbeider med skolen. Vi er avhengige av et godt samarbeid for at eleven 

skal ha det godt på skolen. 

Kort gjennomgang av info på Hjemmesiden vår (inn via Lyngdal kommune):  

• hvor finner vi ukeplaner  

• Mobbeknappen, ikke tilgjengelig for øyeblikket (dette er en mulighet til å si fra til skolen, 

men vi foretrekker direkte kontakt med foreldre i forkant av meldingen ved bruk av knapp). 



Bursdagsfeiring: alle jentene ber alle jentene i klassen og alle guttene ber alle guttene i klassen. 

Viktig for et inkluderende skolemiljø at alle elever blir regnet med. Avgjort 50,- kr i gave. 

Klassekasse: Avgjort at lærere samler inn 50,- på høsten og 50,- på våren (kommer påminnelse på 

ukeplanen). Dette til ekstra innkjøp for klassen. (Frivillig ordning) 

Smitteverntiltak som gjelder på grønt nivå:  

o Ingen syke skal møte på skolen, selv ved milde symptomer. 

o God håndhygiene, spriting av pulter 

o Hold avstand der det er mulig 

o Friminutt felles med de andre 

 

Klassekontakter for 2021-2022 

o A: Line Simonsen 45211289 (FAU hoved) og Silje Haddeland 97692535 

o B: Birgitte Støle Therkelsen 95703802 (FAU vara) og Anne Sondal Øpstad 99164010 

NB: Møte for FAU-representantene: Mandag 6. september kl. 17.30-18.45, og SU møter 18.45-

19.30 ☺ 

Klassekontaktene har ansvar for en sosial happening for klassen gjerne i forbindelse med 

Vennskapsuka.  

 

Gruppeoppgave/refleksjon av «FAU-plakaten» til ditt klassetrinn.  

 

Referat fra klasseforeldremøtet legges ut på hjemmesiden og sendes hjem som ranselpost.  

 

Mvh. Lærere på 2.trinn v/Å barneskole 

 

 

 


