
Referat fra foreldremøte 1.trinn 02.09.19 

Sosialt: 

• Flott elevgruppe, fokus på at alle skal ha det bra og føle seg trygge. 

• Gått gjennom rutiner: samling hver morgen, spising i 30 minutter, stasjonsarbeid, andre 

friminutt enn resten av skolen. 

• Hilst på Teddy, klassebamsen. Blir med noen hjem hver fredag. 

• Vært sammen med faddere, lek inne/ute, blitt lest for. 

• Barna har laget klasseregler. 

• Psykososialt miljø, jobbe forebyggende:  

PALS: Positiv adferd, støttende læringsmiljø og samhandling. Regelmatrise for hele 

skolen, der ansvar, omsorg respekt står sentralt. 

SmART: jobbe forebyggende. Se hverandres styrker, systematisk trening på sosial 

kompetanse. 20 karakteregenskaper.  

• Film: Første dag i første klasse. 

 

Praktisk: 

• Send skolesms de dagene barna ikke kommer på skolen. 

Helsesykepleier: 

• Er på Herstad 2 dager i uka. 

• Barn med to hjem, kan delta i gruppe, prate om dette. 

• Matpakka, grove brød, nøkkelhull-merket, grønnsaker, frukt. 

• Foreldre- involvere seg, si ifra om barnet har det vanskelig. 

Rektor: 

• Opplæringsloven, §9A: barnas rett til et godt og trygt skolemiljø. 

Læringsmetoder: 

• Variasjon på læring, stasjonsarbeid med ulike stasjoner som ipad, bok, språkleker.  

• Tverrfaglige temaarbeid med dybdelæring. 

Lese- og skrive opplæring: 

• ABC: Les, skriv, forstå 

• 1.trinn, det fonologiske året (leser ved å lydere) 

• 1.trinn, mål: kan alle bokstavene og lyder, mange knekker lesekoden, begynner så smått 

å lese, men vi bruker to år på leseopplæring. 

• Klappe stavelser 

• Rask bokstavinnlæring 

• Skriveopplæring 

• Kaleido nettside, gratis  

• Språkopplæring – forstå – tospråklig 



Hjemmets rolle:  

• Samtal med barnet, vise interesse for skolen og barna. 

• Lese høyt, støtt opp om lekser. 

• Ha åpen dialog med skolen. 

• Delta på foreldremøter. 

• Fremsnakk skolen. 

• Syn og hørsel – viktig å sjekke syn og hørsel ved mistanke om syn og/eller 

hørselsvansker. 

SFO:  

• Informasjon på hjemmesiden til Herstad skole 

• Ta raskt kontakt dersom det skulle være noe. 

• Møte en gang i uka. 

• IST direkte. 

 

Klassekontaktene: 

• Bursdager  

Viktig at man inkluderer alle (jentebursdager, guttebursdager, eller man kan be både gutter 

og jenter) 

Pengegave max 50 kr. Gaver kan gjerne koste mindre og man kan spleise.  

Fint å slå sammen bursdager, f.eks barn som har bursdag samme måned. 

Gymsalen på Herstad kan man låne til bursdagsfeiringer 

 

• Lekegrupper/vennegrupper 

Ca 4 barn i en gruppe 

Lærerne setter sammen gruppene 

Være med hjem en gang pr måned 

For å bli bedre kjent, at alle blir inkludert 

Kan gjøres enkelt, eks møtes ute for å leke  

Anbefales av lærere og SFO leder 

 

På foreldremøte var det ulike erfaringer vedr vennegrupper. Noen med gode erfaringer, 

andre med mindre gode. Klassekontaktene tar med dette tema til foreldregruppa på fb. 

 

• Labakken skole 

Lina Stokkenes Maråk (mammaen til Ingrid) blir med i foreldregruppen som følger Labakken 

prosjektet. Klassekontaktene legger ut saksliste til FAU møter på fb slik at foreldrene kan 

melde inn saker og komme med innspill som blir tatt med til møtet. Referat fra FAU møtet 

blir også lagt ut på fb gruppen. Nytt fra Labakken gruppen er en sak på FAU møte 16.sept.  

 



• Halloween fest  

Klassekontaktene foreslår å lage Halloween fest i gymsalen. Dette blir lagt ut på fb for å høre 

om mange er interesserte. Søsken vil være velkomne. Hvis det blir fest er det ønskelig at 

flere foreldre hjelper til.  

 

• Foreldregruppe på fb 

Blir laget nå som klasselisten er gitt ut. Oppfordrer til å tenke på andre, f.eks å spørre om 

noen vil sitte til bursdager.  

 

• Herstad dagen 10.nov  

Hyggelig familiedag på Herstad skole. Elevene gleder seg mye til denne dagen. Mange 

aktiviteter (kakelotteri, ansiktsmaling, natursti, pepperkakebaking, spøkelseshus, lykkehjul, 

basar, kafeteria). 

Alle trinn på skolen har ansvar for noe (årshjulet). 1.trinn har ansvar for kakelotteriet på 

Herstad dagen. Klassekontaktene ordner med informasjon til foreldrene som blir sendt med 

elevene hjem.   

 

• Skole SMS  

Elevene må ha med seg egen hjelm hvis de vil bruke skolens sparkesykler.  

 

 


