
 

Lindhøy skole, 3. februar 2020 

REFERAT - FORELDREMØTE 7. 

TRINN  

1. INFORMASJON FRA REPRESENTANTER FRA TJØME 

UNGDOMSKOLE (TUSK) 

 

A. Overgangsplanen 

i. Det er utarbeidet en konkret plan over møter, temaer og kontaktpunkter 

mellom elever, foreldre og lærere for overgangen fra Lindhøy til TUSK. 

ii. Overgangsplanen vil bli lagt ut på Skooler. 

iii. Overgangsplanen inneholder blant annet tidspunkter for hvilke møter som 

skal skje vårsemesteret 2020 

B. Nye klasser/nytt skolekjøkken/ny skole m.m. 

i. Elevene vil starte i samme klasse som i dag på TUSK. Fram til høstferien 

2020 vil kontaktlæreren benytte tiden til å bli kjent med elevene og danne 

seg et best mulig grunnlag for å sette sammen nye klasser. Hovedfokus vil 

være å skape klasser med et godt læringsmiljø, med god fordeling av både 

kjønn og læringsnivå blant elevene. 

ii. Nye klasser vil bli opprettet etter høstferien 2020 

iii. Nytt totalrenovert skolekjøkken skal stå ferdig våren 2020 

iv. Elevene vil oppleve å flytte inn i en helt ny TUSK dersom byggingen går som 

planlagt. 

 

C. Fordypningsfag i språk 

i. Tysk, spansk og engelsk 

ii. Hvilke språk som er aktuelle avhenger av lærerressursene. 

iii. Påmelding skjer elektronisk 

iv. Påmeldingsfrist i mai 2020 – mer informasjon kommer. 

v. Kan bare velge ett fag. 

vi. Usikkerhet om valg hos eleven er svært vanlig og naturlig. 

vii. TUSK vil bruke tid på å forklare elevene konsekvensene av valg/bortvalg. 

Foreldre kan gjerne ta kontakt dersom man har behov for veiledning. 

viii. Elevene kan bytte fag fram til jul i 8. Trinn. Bytte etter dette forutsetter 

søknad til rektor og at det foreligger «tungtveiende grunner». 
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D. Valgfag 

i. Valgfag 2019/2020: 

1. Fysisk aktivitet og helse 

2. Sal og scene 

3. Natur, miljø og friluftsliv 

4. Forskning i praksis 

5. Innsats for andre (usikkert om opprettholdes høsten 2020) 

6. Reiseliv (foreslått fra høsten 2020) 

ii. Kan bare velge ett valgfag. 

iii. Kan bytte valgfag hvert år. 

iv. Ulike valgfag alle tre år = gjennomsnittlig standpunktkarakter for alle fagene 

etter tre år. 

v. Samme valgfag i alle tre år = en avsluttende karakter etter tre år. 

 

E. Fagfornyelsen 

i. Nytt læringsverktøy 

ii. Jobbe mer tverrfaglig 

iii. «Store» temaer; identitet mm 

iv. Fokus på mer praktisk tilnærming av fagene 

 

F. Elev og foreldre i ungdomskolefasen 

i. Eleven ofte veldig opptatt av karakterer i 8. trinn – TUSK vil jobbe for å 

dempe karakterpresset mange opplever. Viktig å ha fokus på å gjøre så godt 

man kan, og ikke på «å være best». 

ii. Ungdomsskoleeleven preges av: 

1. Umiddelbare følelser 

2. Ofte sensitive 

3. Utprøvende fase 

4. Nye vennskap – nye miljøer 

5. Mer mobile 

6. Mer private 

7. Mange slutter med organisert aktiviteter i 15 års alderen 

8. Mange kan oppleve ungdomsskolen som en «flaskehals» , særlig dersom 

man ønsker å gå videre på yrkesfag 

9. Økt bruk av hasj og syntetiske stoffer generelt i Færder kommune 

10. Noen ungdom mye penger mellom hendene etter kjøp og slag av klær 

etc. 

iii. Gode tips til foreldre med ungdomskoleelevene 

1. Vær irriterende brysom 

2. Følg med hva som skjer 

3. Inviter venner hjem på pizza/film 
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4. Vær interessert i hva de er opptatt av 

5. Kjør og hent fra aktivitet/fest 

6. Følg med på hva som skjer i ungdomsmiljøet 

7. Gi beskjed til skolen dersom du hører eller ser noe som gir grunn til 

bekymring og videre oppfølgning – både eget og andres barn 

8. Helsesykepleier og politi kan sette opp ruskontrakt. 

9. Skolen ringer hjem dersom det er forhold som bør eller må følges opp. 

Ringer også ved rykter om bekymringsverdige forhold.  

G. Sosiale tiltak på TUSK 

i. Kantine i perioder – elevdrevet på omgang – mat ikke koste mer enn 10 kr 

eller gratis 

ii. Skolens kantine åpen fra kl 0800 fra høstferien til påske – elevene kan 

komme inn å varme seg før skolen begynner. 

iii. Leksehjelp i storefri tre dager i uka – rullering av lærere med ulike 

fagspesialisering. 

iv. Gymsal/musikkrom/mediateket åpnet for elevene i storefri 

2. LEIRSKOLE 

A. Informasjonsskriv med kontaktinformasjon, pakkeliste mm ligger på Skooler. 

B. Informasjon kan også finnes på leirskolen hjemmeside: www.uteskole.no 

i. Oppmøte kl 0700 mandag. Bussen går kl 0730. Hjemme ca kl 1400 på fredag. 

ii. Bjarne, Sunniva og Arnt er med fra Lindhøy. I tillegg er det tre 

leirskolelærere. 

iii. Jentene vil ligger i en etasje i internathuset, og gutta vil ligger fordelt på en 

etasje i internathuset og to rom i leilighetshuset. Sunniva er med jentene, og 

Bjarne og Arnt er med gutta på hvert sitt sted. 

iv. Rødekorshytta ligger rett ved Leirskolen, og sikkerheten for øvrig er godt 

ivaretatt. 

v. Det vil bli lagt en leirskolebok med bilder. Kjøp er frivillig. 

vi. Elever kan låne både utstyr og klær på leirskolen, gi beskjed til Bjarne og 

Sunniva før uke 8 dersom ditt barn trenger å låne. 

vii. Uke 8 er også frist for beskjed til Bjarne og Sunniva om matallergier, mat 

som ikke kan spises av religiøse grunner og andre forhold av betydning for 

ditt barn. 

viii. Det er ikke lov å ha med mobiltelefon og nettbrett. Elevene kan ringe fra 

Bjarnes og Sunnivas telefoner, og foreldre kan ringe til de samme dersom det 

er behov. 

ix. Elevene kan ha med compactkamera. Personvernreglene gjelder – bilder av 

andre kan ikke legges ut på Internett uten elevens/foresattes samtykke. 

x. Elevene får maks ha med seg kr 60 x 3 (3 x 50 lapp/3 x 10 kr). Skolen sender 

konvolutt hjem før vinterferien som pengene kan legges i. Skolen oppbevarer 

http://www.uteskole.no/
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pengene for elvene, og deler disse ut hver kioskdag. Penger som ikke 

benyttes gis tilbake til lærerne hver dag. 

xi. Elevene skal ha med seg tre kolli; en tursekk (ha på bussen), ski/staver 

(buntet sammen) og stor bag til det øvrige. 

xii. Husk å ta med mat til 2 -3 måltider første dag – ikke mat før middag før kl 

1800. 

xiii. Det er tørkerom - elevene må selv henge opp klær og sette sko til tørk etter 

bruk 

xiv. De som vil overnatte i gamma må ha med sovepose – Bjarne sjekker 

temperatur og om man må ha med liggeunderlag. 

xv. Elevene skal ikke ha med akebrett, sklimatte e.l. – er på Leirskolen. 

xvi. Sunniva oppretter en FB-gruppe for bilder/historier fra leirskoleuka og 

andre aktiviteter denne våren. FB-gruppa slettes når skoleåret er slutt. 

3. SKOLEAVSLUTNING 7. TRINN 

A. 16. juni 2020– elever og foreldre gjester. 

B. 6. trinn elever og foreldre lager mat, pynter og rydder. 


