
Referat fra foreldremøte 31.08.2021  

Klasse: 4b 

Sted: Å barneskole, i klasserommet.  

Lærer (og referent): Benedikte Kvavik Hananger 

1. Oppstart/Velkommen 

• Sang: «Ingen som du» av Ingebjørg Bratland. En oppstart for å 

minne foreldrene på at hver elev er unik, de er forskjellige og 

VIKTIGE. Og ikke minst: At 4B er en fantastisk gjeng😊 

2. Presentasjon av ny kontaktlærer.  

3. Skoleåret 2021-2022 har vi fokus på:  

• Leseopplæringen (Leseaksjon i februar for hele skolen) 

- Vær nøye med leseleksene. Litt flere lengre og vanskelige ord.  

- Leselyst. Vær et godt forbilde på hjemmebane, oppfordre til å 

lese og til hva de kan lese.  

• Bedre tverrfaglig innsats (BTI) Skolen samarbeider bla med 

Pedagogisk-Psykologisk-Tjeneste (PPT) og Helsestasjonen. Andre 

vi samarbeider med kan være Barnehuset, Frivillighetssentralen, 

politiet. 

• Plan for elevenes skolemiljø Å barneskole: fremme trivsel 

- forebygge krenkelser og mobbing  

- håndtere krenkelser og mobbing ved skole. NULL MOBBING! 

 

4. 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 

• Trivselsleker starter igjen. 

• Vennskapsuke  

- Innspill fra foreldre: Håper at ei slik uke blir gjennomført! 

• Sosiallærer Ole Fredrik Hananger, helsesykepleier Ingunn Sandal 

og inspektør Øyvind Aas 



 

5. Skole-hjem-samarbeid 

• Framsnakke hverandre + ta kontakt! 

• Fravær, permisjoner, forebygge skolevegring 

• Hjertesone. Trafikkplan for Å barneskole.  

• Mobbing: Åpen, skjult, digitalt. Nettvett. Foreldreansvar og 

skolens ansvar. 

• Hjemmesida: Ukeplaner, skolerute, årsplaner, nyhetsbrev, 

mobbeknappen, Plan for elevenes skolemiljø, FAU- og SU-

referater, permisjonsskjema osv 

- Innspill fra foreldre: At i fjor var ikke ukeplanene alltid på 

hjemmesiden. Håper at dette blir bedre i år.  

6. Covid19 

• Alle barn MÅ være friske når de kommer til skolen, syke barn bli 

sendt hjem. 

• Testing i skolen. 

• Vaske hendene oftere og alltid etter toalettbesøk og før spising 

• Gode rutiner rundt måltider.  

• Ikke klemme, men bruke alternativ som «tommel opp» 

• Hoste/nyse i albuekroken 

 

7. Praktisk info 

• Campus inkrement. Noe nytt verktøy i matte.  

• Data. Skrive og navigere på pc.  

• Lekser og skriving. Krav til føring og orden.  

• Regntøy på våte dager/uteskole. Skift i korgene er ok. 

Tøfler/innesko 

• Gymsko. 

• Uteskole på fredager. Husk godt med mat, det er en sulten 

gjeng☺ 

• Klassekasse. Vi ble enige om 50kr for de det passer for😊 

• Timeplan: nye lærere på trinnet: Irene, Wenche, Ida, Johanne og 

Benedikte i B. 

• Kort dag fredager etter vinterferien 2022 

8. VALG av klassekontakter og litt info om det: 



• Velge to klassekontakter fra hver klasse (en av dem er vara) 

• 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 for klassen 

under Vennskapsuka på høsten og for å organisere 

sommeravslutning.  

 

Klassekontakt og FAU-representant 2 år: Melinda Frislie (Peter) 

Vara 2 år: Marit Wennevold Bergem (Jonas) 

- Tusen takk! 😊 

 

9. Grensesetting 4.klasse 

• Aldersgrenser og bruk av data/internett/mobil/TV  

• Foreldresamarbeid på trinnet – hva snakker vi med andre foreldre 

om? For eks. overnatting, være med hjem etter skolen, ting som 

har skjedd, avtale innetider for barna, inkludere alle   

• Innetider og leggetider (Helg/hverdag) 

• Lommepenger/ukepenger 

10.  Litt om ting vi gjør i 4B (Sosialt og gøy) 

• «Benediktes kvarter».  

- Tar opp viktige tema. Skal bruke LINK og ellers få snakket om 

ting som opptar barnas hverdag. Ha klassemøte😊 

• Skattekiste.  

- Innimellom står det ei skattekiste med noe oppi i 

klasserommet når elevene kommer. Må løse koden for å se 

oppi den.  

• Onsdag/torsdagskafe når de spiser: 

- Sitte sammen i grupper og spise sammen. «lys på bordet» og 

blomst. God stemning!  

 



• Premier League-tabell 

- Etter hver helg så ser vi på tabellen.  

• Alle disse tingene for å skape stemning og knytte bånd.  

11.  Kontakt med skolen 

• Inntil videre bruk mail.  

• Lærer presiserer at etter 16.00 kan man ikke forvente svar. 

• Er det noe som er VELDIG viktig, så skal du selvfølgelig ta kontakt 

uansett. 

12.  Annet 

• Turdag.  

- Må ha med god niste.  

- 2-3 kjeks lov (men dette må muligens justeres neste uke da det 

var andre ønsker fra 4A). Jeg sender ut en mail hvor vi kommer 

frem til en god løsning. 

- Hovedpoeng fra lærer med en god niste: Blir et høydepunkt, 

noe de gleder seg til og at fredagen er en lang dag.  

• Ukeplan 

- Innspill fra foreldre: Ønske om en påminnelse om at man skal 

skrive under på ukeplanen. Lærer tar dette med videre.  

• Lekser 

- Innspill fra foreldre: For mye lekser? Hva forventes? 

- Lærer presiserer at det er viktig med lekser både mtp kunnskap 

men også for å gi elevene ansvar når de skal videre i livet.  Vi 

forsøker å lage lekser som ikke tar for mye tid. Viktig med god 

kommunikasjon her. Læringsbrettet vil også etter hvert brukes 

til lekser i matte.  

• Teams:  

- Savn fra nedstengingen om mer kontakt med skolen.  

- Ønske om bruk av teams og opplæring i dette. Lærer tar dette 

ønske med videre og håper på en god løsning her. 

• Nok spisetid og frukt? 

Innspill fra foreldre om de får spist lenge nok og om en usikkerhet 

rundt frukt. Ble enige om at man spiser dette samtidig, og heller 

justere på dager der lærer ser at de trenger! 

 

Referent: Benedikte 

 


