
Referat foreldremøte 4.trinn 2021 

Brosjyre om forventninger til skolen og til hjemmet kalt «Skole- hjem samarbeid 2020-

2021»: Ligger på hjemmesida vår tilgjengelig for alle.  

Timeplan 

Nye lærere på trinnet: Irene, Wenche, Ida, Johanne og Benedikte i B. 

Klassekontakter: Elin Hægeland (Matheo) og Therese Versland Skåland (Malene) gir 

oppgaven som klassekontakt videre til Line Berge (Leo) og Asiya Hamda (Fileber).  

 

Skolens forventinger: Vi forventer at foreldre følger opp barnet sitt på lekser, mat, klær, 

møter presis på skolen, melder fravær og at både voksne og elevene følger skolens regler. Vi 

har forventninger til lekser. Både fra elevene og foreldre. Be barnet ditt klarer å ta frem 

mappa, be eleven trene på å lese lekser selv, men sjekk sammen med barnet. Vi noterer når 

det mangler lekser. Skolen er åpen til kl.15, det går an å hente det som er glemt.  

Tieto har utfordringer, ber om at fravær sendes på mail eller ringes til kontoret. Anne K 

ønsker å unngå sms om elever på privat telefon av personvernårsaker.  

 

Fremsnakke hverandre og skolen. Det du sier rundt middagsbordet eller i 

leksesituasjoner påvirker ditt barns holdning til skole, voksne og medelever. Inviter med 

hjem og oppfordre ditt barn til å snakke greit til alle medelever. 

 

BTI→ Bedre tverrfaglig innsats. Skolen samarbeider med andre etater, bla. PPT, barnevern 

og helsesykepleier. Helsesykepleier har kontortid hver dag på skolen.  

Plan for elevenes skolemiljø Å barneskole: fremme trivsel 

- forebygge krenkelser og mobbing  

- håndtere krenkelser og mobbing ved skole. NULL MOBBING! 

 

 

Leselekse: lese minst 2 ganger. Dere må være med å vurdere om det er behov for mer. 

Fortsatt viktig å motivere til lesing, lese for barna og skape en positiv interesse for lesing. Vi 

utfordrer mye i år på leseforståelse, lengre ord og forstå oppgaver på egenhånd. Dette jobber 

vi med hver time på skolen, bidra med dette hjemme. Når dere leser med barna, stopp opp og 

forklar begreper.  

Skrive: Vi trener på regler for skriving. «Pirker» mer på elevenes skriving nå, forventningen 

er stor bokstav på starten og punktum på passende sted. Vi bruker også replikkstrek i tekster.  

Matte: Kampus increment er nettbasert. Vil få noe lekser her. Ellers jobber elevene i 

grunnbok på skolen. Oppgavebok med innføring hjemme. Kravet er marg og oppgave nr og 

sidetall i margen. Svarene skal ha to streker under. Minn elevene på å bruke linjal.   

• COVID 19: Opplysninger hentet fra udir.no 

*Det kan være det blir vikarer og evt. hjemmeskole hvis det skulle oppstå sykdom. 

Følg da med på skolens hjemmeside og på mail.  

*Lav terskel for testing. Hold barna hjemme ved forkjølelse og sykdom og ta test.  

  

• Klassekasse: 50 kroner, frivillig.  



1. Bursdagsfeiring: Skolen ønsker at jentene ber alle jentene i klassen og at alle guttene 

ber alle guttene i klassen. Vi vet at det er noen jenter som også blir glad for å bli 

invitert til guttene. Det er få jenter, lek og vennskap går på tvers av kjønn.  

Viktig for et inkluderende skolemiljø at alle elever blir regnet med. Vi oppfordrer til å 

invitere hjem eller avtale lek på uteområder med medelever. Dette ser vi styrker 

klassemiljø og gode vennskap.  

Fremme trivsel og forebygge krenkelser gjennom: 

• Klasseregler og månedlige sosiale og emosjonelle kompetansemål (samarbeid, 

empati, selvkontroll, selvhevdelse, ansvarlighet, lek- glede-humor). 

• Ordensregler  

• Vaktordningen 

• Trygge voksne 

• Uteskole på fredager. Foreldre er fornøyd med tid til lengre turer nå. God 

nistepakke er viktig fredager, det er en aktiv dag med gym på starten av dagen. 

Elevene spiser lunch som vanlig i 3.time, men det er fint med ei ekstra skrive 

og frukt på tur.  

• Trivselsleker starter igjen. Elevene på 4.trinn skal være trivselsledere. Det 

innebærer ansvar. Vi har snakket om at de blant de større på skolen, er faddere 

for 1.klasse. Det betyr at de er forbilder og rollemodeller på skolen og må 

være gode eksempler.  

• Elevene på 4.trinn blir også valgt inn i elevråd. Matheo og Nathalie er 

representantene etter klassen hadde anonymt valg og stemte.  

• Vennskapsuke arrangeres på skolen. Foreldres ansvar å arrangere noe sosialt i 

den forbindelse.  
• Det oppfordres til at foreldre legger ut på facebookgruppa når de vet om 

fritidsaktiviteter som starter opp. 

 

 

Info om Hjemmesida vår:  

• Ukeplaner finnes på hjemmesiden. Lyngdal kommune.no→meny→skole.  

• Info om permisjonsskjema. Vi kan gi en dag fri, søke rektor hvis mer enn en dag.  

• Mobbeknappen. Dette er en mulighet til å si fra til kommunen, men vi foretrekker 

direkte kontakt med foreldre. 

• Foreldre kan abonnere på hjemmesida og få mail når det legges ut nyheter på den. 

Foreldre må melde seg på hvert skoleår. 

 

Samtaletema for foreldre:  

Tema engasjerer. Foreldre ønsker å være i forkant og styrke barna til å bli gode 

nettbruker og ta gode valg på sosiale medier. Det er mange som spiller spill med 

chat-funksjoner, det skjer ofte at foreldre observerer/ hører dårlig språk blant 

brukerne. Ofte er eldre elever med å spiller og terskelen for å tøffe seg eller 

bruke dårlig språk er lavere når man er digitalt.  

 



 

 


