
Referat fra foreldremøte 17.09.18 

 

 

 
1. Assisterende rektor, Unni Skogbakke, presenterte seg for foreldrene i 5. klasse. 

2. Slik har vi det på 5. trinn: Heidi er tilbake i 5. klasse. Hun forteller om en fin klasse med 

omsorgsfulle, høflige, blide og energifulle barn. Til tider kan det bli litt mye prating i 

timene. 

3. Elevene har fått hver sin PC på skolen, og dersom noen ønsker det, kan de ha med en PC-

mus. Multi Smart Øving (matematikk) vil snart være i gang. 

4. Kamilla presenterte skolens arbeid med PALS og Smart.  

5. Informasjon: 

• Barna skal utføre nasjonale prøver i uke 42,43,44. Fagene er lesing (90 min.), matte (90 

min.) og engelsk (60 min.). Prøvene skal tas digitalt. Lærerne har snakket med elevene om 

dette, og har begynt å se litt på tidligere nasjonale prøver, slik at elevene skal bli vant til 

denne prøveformen. Det kom et forslag fra en forelder om at barna kanskje kunne feire 

gjennomførte nasjonale prøver med en premie? Dette syntes lærerne var en god idè.  

• Heidi forteller at de skal ha tverrfaglig tema i høst. Tema blir «Norge rundt». Det skal også 

bli brukt elementer av matte i dette, men noen rene undervisningstimer i matte vil også bli 

bevart for seg. Barna gleder seg til dette. 

• I uke 39 blir det høstdager. Innholdet: muligens gå kyst-stien på mandag, og torsdag og 

fredag blir det aktivitet i nærmiljøet.  

• Lærerne minner oss om aktivitetstilbudet som Færder kommune tilbyr til barn som skal 

være hjemme i høstferien. Det er bare å melde seg på! 

• Heidi har fagene matte, naturfag, gym/fysak og engelsk. Kamilla har norsk, kunst og 

håndverk, samfunnsfag, KRLE og musikk. 

• I kunst og håndverk har barna lært å strikke. Det er fritt frem å øve på dette hjemme. Et 

prosjekt senere på året er å lage et forkle. Kamilla og Heidi gleder seg til det. 

 

Videre hadde vi gruppesamtaler, først med jente og gutte-gruppene, og senere sammen.  

Tema var: hvordan ivareta de gode relasjonene i klassen, fritidsaktiviteter, har alle noen å leke 

med?, mobilbruk og spilling. Vi ble enige om å videreføre vennegruppene. Lærerne fordeler barna i 

gruppene. Ingvild informerer om at de trenger to voksne x 4 til disco-kveldene (7. klasse arrangerer 

disse). 

 

FAU: Øyvind informerer om saker fra FAU (referater fra møtene ligger på Herstad skole sin 

hjemmeside). Det er mulig at Labakken skole ikke blir ferdigbygd før midt i det siste skoleåret til 

barna. 

Videre skal det arrangeres grøtfest på skolen i desember. Øyvind har sagt seg villig til å være 

grøtsjef. Ingvild informerer om «grønn kiosk». Ansvarlige for dette har ikke lenger barn på skolen. 

Hvis noen foreldre (som feks jobber turnus eller redusert stilling) kunne ha lyst til å ta ansvar for 

det, så er det bare å ta kontakt med FAU. 

 

5. klasse skal arrangere 17. mai sammen med 6. klasse våren 2019. Ansvarlige for de ulike 

gruppene ble satt. Alle foreldre må bidra til å ta vakter, bake kaker etc. 

 

 

 

 

Referent: Trude Nesse Ellingsen 


