
Foreldremøte 01.09.2021 klasse 7B. 
 

✓ Skoleåret 2021-2022 har vi fokus på: 

 Leseopplæringen 

 Bedre tverrfaglig innsats 

 Elevenes skolemiljø 

 

Leseopplæringen 

7.trinn skal dette skoleåret være med på tre ulike leseaksjoner. Den 

første leseaksjonen er Bokslukerprisen som vi begynner med allerede 

neste uke. I tillegg skal vi være med på Norlijunior sin lesekonkurranse, 

som går fra 13.sept- 10. desember. Det blir også en felles leseaksjon med 

hele skolen etter jul. 

 

BTI 

Skolen samarbeider med PPT og helsestasjonen. Andre vi samarbeider 

med kan være Barnehuset, Frivillighetssentralen og politiet. 

 

Elevenes skolemiljø 

Å barneskole sin plan for elevenes skolemiljø legger vekt på: 

• Å fremme trivsel. 

• Forebygge krenkelser og mobbing. 

• Håndtere krenkelser og mobbing ved skolen. 

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

 

 

Praktisk info 

 

Utstyr i sekken: Pass på at barnet ditt har pennal med blyant, viskelær og 

linjal hver dag (alle har fått dette.)  Farger kan de låne på skolen. 

 



Kroppsøving: Elevene dusjer etter gymtimene. Det har vært vanskelig for 

mange elever i 7B å dusje nå i starten. Det er lenge siden de har dusjet 

sammen og mange synes det er flaut. Snakk med barna hjemme om at det 

er viktig å dusje etter man har vært i fysisk aktivitet. Elevene skal ha 

med håndkle og dusjsåpe evt. sjampo når de dusjer. 

 

Leirskole: Leirskolen blir i uke 22. Det blir satt opp et ekstra 

foreldremøte senere hvor vi vil informere om leirskolen. 

 

Læringsbrett/ Ipad: Elevene vil etter hvert få utdelt læringsbrett. Før 

de får dette utdelt får dere hjem et skriv som dere må gå gjennom med 

barna deres før dere signerer. Det er viktig at dere passer på at 

læringsbrettet har minst 75% strøm før barnet kommer på skolen. 

 

Fravær: Fravær skal dere foreldre registrere i Tieto. Hvis dere ikke 

kommer inn i Tieto og barnet ditt ikke kommer på skolen så send mail til 

kontaktlærere. Vi ønsker at det meste av kommunikasjon foregår på mail, 

av personvernhensyn.  

 

Nye voksne i 7B: Kyrre Hartmark Sætren i K&H + Gunhild Berntsen, 

assistent i matematikk. 

Bursdagsfeiring: Skolen oppfordrer til at man inkluderer alle i bursdager. 

Enten ved at man inviterer hele klassen eller alle av samme kjønn. 

Klassekasse: Fint hvis dere har med 50 kr til klassekassa. Pengene bruker 

vi til å kjøpe inn litt mat/ frukt til turer. Pengene leveres til kontaktlærer. 

Ordningen er frivillig. 

 

Korona: Vi er på grønt nivå. Elevene kan være fritt rundt i skolegården. 

Elevene stiller opp ute på morgenen og vi er fremdeles nøye med håndvask 

og rengjøring. Hvis du ikke ønsker at barnet ditt skal koronatestes på 

skolen må du gi beskjed til kontaktlærer så fort som mulig.  

 



Fau- plakaten: Rusmidler 

Vi diskuterte de punktene som stod om rusmidler. Elevene på trinnet er 

ganske unge, men flere har begynt å snakke om rusmidler hjemme og at de 

hører at andre har prøvd eller kjenner noen som har prøvd. Det er en del 

eldre ungdommer i Lyngdal som henger rundt de samlingsstedene elevene 

har på fritiden og disse ungdommene oppsøker barna aktivt for å selge 

eller få dem til å teste ut ting. Snakk med barna deres om rusmidler og om 

hva de bør gjøre hvis noen av disse ungdommene tar kontakt. 

 

I tillegg snakket vi litt om energidrikk og kaffe/ iskaffe. I vår var det en 

del elever som drakk energidrikk/ iskaffe/ kaffe rett før første time. 

Dette er ikke noe de bør gjøre. Det er fint om dere snakker med barna 

deres om dette hjemme. 

 

Valg av klassekontakter: 

Mette Steinberg (hoved + FAU) 

Connie Lindland (vara + vara FAU) 

 


