
Referat fra foreldremøte 26.8.21 3.trinn 

Skoleåret 2021-2022 har vi fokus på: 

 Leseopplæringen  (Leseaksjon i februar) 

 Bedre tverrfaglig innsats (BTI) Skolen samarbeider bla med Pedagogisk-Psykologisk-Tjeneste 

(PPT) og Helsestasjonen. Andre vi samarbeider med kan være Barnehuset, 

Frivillighetssentralen, politiet.  

 Elevenes skolemiljø  

     Plan for elevenes skolemiljø Å barneskole:  

 fremme trivsel 

 forebygge krenkelser og mobbing  

 håndtere krenkelser og mobbing ved skolen 

 Ta kontakt hvis barnet ditt ikke har det trygt og godt! 

Korona 

 Grønt nivå 

 Fortsatt holde avstand, vaske hender og være hjemme ved milde symptomer. 

 Ingen soner i friminuttene 

 Stille opp på sine plasser om morgenen og ikke møte før 8.30- ikke vakter ute før 8.30 

Læringsbrett 

 Teams- ukeplanen blir etter hvert lagt ut på teams på fredager. 

 Chat på teams- er kun lov å bruke i skolesammenheng (undervisning). 

 Ladet opp til 75 % hver dag. 

 Læringsbrettet skal alltid være på skolen i helgene og i ferier.  

 Vi har Aschehoug forlag, der Aunivers er nettstedet. Her kan det bli lekser etter hvert.  

Plan for elevenes skolemiljø 

 Kommunens plan ligger her: https://www.lyngdal.kommune.no/no/meny/skole-og-

sfo/skoler-1.-til-7.trinn/#heading-h2-5  

 Å barneskoles plan vil bli lagt på hjemmesiden under «skolemiljø og helse». Denne forteller 

oss noe om: 

https://www.lyngdal.kommune.no/no/meny/skoleoversikt/aa-barneskole/skolemiljo/ 

 At alle elever skal føle mestring og tilhørighet 

 Alle de som jobber på skolen har en aktivitetsplikt 

 Viktigheten av et godt samarbeid skole- hjem 

https://www.lyngdal.kommune.no/no/meny/skole-og-sfo/skoler-1.-til-7.trinn/
https://www.lyngdal.kommune.no/no/meny/skole-og-sfo/skoler-1.-til-7.trinn/
https://www.lyngdal.kommune.no/no/meny/skoleoversikt/aa-barneskole/skolemiljo/


 Følge skolens regler 

Praktisk info 

 Skolestart 8.40 og skoleslutt 14.20 mandag, tirsdag og torsdag. Skoleslutt 12.30 onsdag og 

fredag. 

 Ta med eget pennal med blyant, viskelær og farger.  

 Ha med egen drikkeflaske! 

 Frukt eller en liten matbit i slutten av 2.time. Lunsj 11.05-11.25.  

 Kjeks – lov til å ha med på tur når det står på planen. 

 Innesko, klær etter vær, skiftetøy på skolen. 

 Tirsdager – ofte på tur, legges som info på ukeplanen.  

 Svømming- hver fredag med begge trinn. 

 Lesekvart hver dag, vi har 15 min lesing hver morgen på skolen og så er det 15 min lesing 

hjemme hver dag. Lesing kan være lydbok, bli lest for, lese selv eller bytte på lesingen. 

Bursdag og klassekasse 

 Bursdager- hvordan gjør vi det? –enige om at vi fortsetter som før. En inviterer alle jentene 

eller alle guttene i sin klassen. Eller en kan invitere hele klassen. 

 Klassekasse- de som ønsker det kan gi 50kr kontant til klassekasse. Det pengene kan gå til er 

for eksempel pølser eller en is til elevene e.l. 

TEMA: OPPFØRSEL/ RESPEKT 3. KLASSE 

DU tar de endelige valg for DITT barn 

 Hvordan vil vi at elevene skal oppføre seg mot de voksne og mot medelever?  

 Hvordan prater vi med barna hjemme om dette? Kommunikasjon? 

 Hva gjør vi hvis noen blir mobbet? 

 Hva gjør vi hvis barnet vårt mobber andre? 

 Hvordan snakker vi til hverandre? Språk i skolen og hverdagen? 

 Hva påvirker barnas oppførsel? Sosialt miljø, hjemmemiljø, media… 

 Hva slags ansvar bør barna føle og ta for eget og andres utstyr?  

 Hvordan kan vi som foreldre fremme positiv holdning til skolen? 

 Hva er effektivt for å fremme god oppførsel? Konsekvenser, ris, ros? 

Oppsummering av tema for 3. trinn 

 Alle var enige i at det skal være lav terskel for å si ifra om det er noe. 

 At begge parter skal respektere hverandre og høre. 



 Alle vil gjerne vite om ens eget barn er stygge med andre. 

 Det er viktig å prate om hvordan en snakker sammen, også det å gi hverandre blikk og 

hvordan skrift også kan såre. Dette må taes opp om igjen og om igjen. 

 Det ble også nevnt at om en hørte fra sitt barn at to andre var stygge med hverandre så 

kunne det være greit å si ifra til de foresatte til disse barna. 

Valg av klassekontakter og FAU-repr. 

 Ny klassekontakt i 3A: Kristine Gysland, vara: Evelyn Danielsen 

 Ny klassekontakt i 3B: Linn Viken Haddeland, vara: Trine Dragland 

 FAU: Linn Viken Haddeland og Evelyn Danielsen 

 Altså to klassekontakter fra hvert trinn og to vara. Velges for 2 år av gangen. Helst).  

 FAU-representanter. En hovedrepresentant for trinnet og en vara. (ofte en fra a- og en fra b-

klassen). Velges for to år unntatt for 1. trinn som velges for 1 år. (Ofte er det en 

klassekontakt som også er FAU-repr.) 

 Nye FAU-representanter velges på i 1., 2., 4. og 6. trinn. 

 Første møte i FAU er mandag 6. september kl. 18.00 på personalrommet på Å barneskole. 

 Klassekontakter har ansvar for en sosial happening på høsten (normalt under vennskapsuka) 

og for å organisere sommeravslutning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


