
Foreldremøte 31. august 2021 klasse 6B 
 

✓ Timeplanen: Nytt i år er at elevene har mat og helse tirsdag og fredag. 

Gym mandag og onsdag. Beskjed ang. når elevene skal begynne å dusje 

etter gym vil bli gitt på ukeplanen.  

 

Nye lærer på trinnet er Wenche Olsen i mat og helse og Irene Litland i 

kunst og håndtverk.  

 

Skolen er på grønt corona nivå. Det vil si at vi fortsetter å sprite og vaske 

hender og oppstilling hver morgen. Elevene har nå fritt lekeområde. 

 

På foreldremøte ble vi enige om å fortsette med 50kr i bursdagsgave. 

Foreldrene oppfordret også til å invitere alle guttene eller alle jentene i 

klassen. 

 

✓ Skoleåret 2021-2022 har vi fokus på: 

 Leseopplæringen 

 Bedre tverrfaglig innsats 

 Elevenes skolemiljø 

 

Aktivitetsplikten (paragraf 9A): Skolen har nulltoleranse mot mobbing. 

Alle som jobber på skolen har en aktivitetsplikt. Det vil si at man skal 

følge med, gripe inn i situasjoner, varsle om all mistanke og kjennskap til 

saker, undersøke all mistanke og kjennskap og sette inn tiltak. 

 

Skole- hjem samarbeid: Skolen oppfordrer alle voksne og barn til å 

framsnakke hverandre. Ikke snakk nedlatende om andre elever eller 

foreldre. 

Gi beskjed mellom 07.30- 08.30 på sms om morgenen hvis barnet ditt er 

sykt. Det må gis beskjed hver dag.  



Hvis man vil søke om fri så ligger permisjonssøknad på skolens 

hjemmeside. 

 

Skolen har hjertesone. Ingen biler skal kjøre inn på parkeringsplassen 

foran skolen. Elevene kan droppes av i oppmerket område i Lindeveien. 

 

På skolens hjemmeside ligger det meste av informasjon fra skolen. Der 

ligger skoleruta, ukeplaner, årsplaner, trafikkplan, mobbeknappen, plan for 

elevenes skolemiljø etc. 

 

 Internett 

Det er viktig å være i dialog med barna om hva de gjør på nett/ spill og 

følge med på hvordan de oppfører seg mot andre i klassen. Ha en dialog 

med barna om hva de opplever på skjermen. Det oppfordres til å ta 

telefonen når hvert enkelt barn skal legge seg. Det kan være lurt å sjekke 

telefonen til ditt barn med jevne mellomrom. Dersom du oppdager ufine 

meldinger eller andre ting som ikke er greit ta kontakt med de andre 

foreldrene i klassen. 

 

Valg av klassekontakter: 

Maria Salamonsen 6B 

Ann-Jeanett Kvås   6B 

 

 


