
 

 

Referat foreldremøte 4 trinn Lindhøy 18.9.2019 
 
Lærere tilstede: Helle, Heidi, Kristin Grande, Marianne, Helene, Bente, Siw og Susan. 
 
Kort presentasjon av alle voksne på trinnet: 
Guro Clasen: kontaktlærer 4a 
Heidi Hellberg Hagen: kontaktlærer 4 b, ansvar for norsk begge grupper 
Helle Korsager: musikk, engelsk og norsk for barn med særskildt norskundervisinings behov 
Helene : faglærer kunst og håndverk, ressurs 
Marianne: elever med sæskilte behov 
Bente Lilje: ressurs, sosiallærer hver onsdag for hele skolen 
Siw Stokkeland: assistent 
Kristin Grande: KRL. naturfag og svømming 
Susan: assistent 
 

Info fra ledelsen ved Bente Martinsen (rektor) 
 
Endel nytt nå som vi er i Færder kommune 
Nå som det er større kommune, har skolene mulighet til å lære av hverandre. Hadde felles       
planleggingsdag nå i høst. Lærere og ledelse på skolen er på besøk hos andre skoler for å se 
hvordan de løser forskjellige ting, samtidig som Lindhøy også tar imot besøk fra andre skoler.  
 
Hovedfokuset nå er den nye læringsplanen (skal være klare til august 2020) 
Lindhøy er godt i gang, har erfaring med å jobbe temabasert 
 
Lindhøy har denne høsten hatt inkludering i fokus.  
 
Lindhøy skole har inngått et samarbeid med Tjøme historielag 
 
Streng beskjed fra rektor:  
Forbudt å parkere ved søppelskuret på snuplassen til bussen. 
Forbudt å parkere/slippe av på bussstoppet ved hovedinngangen til skolen(foran SFO) 
 
Skooler: 
Alle skolene i Fæder må bruke denne. Foreløpig ligge læringsplanen til fjerde trinn også på 
hjemmesiden til LIndhøy, men planen er at det etterhvert kun skal benyttes skooler.  
Skolen er veldig klar over at den ikke fungerer optimalt.  
Klager/feilmeldinger sendes inn til AMS Færder, de behandler dette videre. 
 
Hjemmesiden til færeder kommune 
Anbefaler at man gjør seg kjent med hjemmesiden: til Færder kommune vedr læringsmiljø: 
Spesielt to helt nye faner: Samordnet innsats ved utagering og vold. Her er en mal som skolen skal 
bruke ved voldsepisoder/utagering på skolen.  
Den andre nye er Veileder ved nærvær og fravær i skolen. (skolevegring). Her er det utarbeidet et 
systematisk verktøy for tidligere fange opp/gripe tak i de som har problemer/har unormalt mye 
fravær. Skolen oppforderer også foreldre/foresatte at de tidlig tar kontakt dersom man er engstelig 
for at barnet ikke vil på skolen.  
 
Regler for pemisjon er endret 
-kontaktlærer kan nå innvilge en dag fri 
-man kan nå få permisjonogså til feriereiser. Søkenad sendes AMS 
 
 

Info fra 4 trinn 
Svømmeundervising 
-hver mandag tom uke 48 



 

 

-har to svømmelærere 
-fokus er å bli trygge i vann (flyteøvelser, vann i ansiktet, pusteøvelser) 
-dersom barna ikke roter bort tiden underveis, får de tid til lek på slutten:) 
-veldig fokus på at barna selv skal kjenne på egne grenser på hva de er trygge på i vann 
-har samtaler om kropp og dusj nå i forbindelse med svømmingen 
  
Til våren vil fjerde trinn bruke mye av kroppsøvningstimene til sykling 
- tips til steder man kan få billige/ evt låne sykler: finn.no, BUA (Nøtterøy) , hittegodsauksjon. 
 
Temaperiode: Valg 
-har hatt/har nå en temaperiode hvor fokuset er valg 
-snakket om egne valg som angår en selv/egen kropp 
-hvordan påvirker egne valg andre 
-har hatt valg til elevrådet 
-laget klasseregler 
-lært om kommunevalg (var tom på kommunehuset og så på valglokalet) 
-hatt eget skkolevalg hvor de har sett på skolepolitikken til de forskjellige partiene 
 
Åpen dag torsdag 17 oktober 
-skoledag starter 14.00 
-åpner 15.30 med sang, dans og taler 
-mulighet til gratis SFO for alle frem til kl 14.00. Må melde seg på(også de som har fast plass) 

- Lindhøy skole har valgt å følge TV aksjonen, dermed går årets penger til CARE  

- kommer info på læringsplanen etterhvert 
 
Sosialt miljø 
Marianne snakket generelt om at det i denne aldersgruppen er vanlig at barn blir mer selvstendige, 
vennskap endrer seg, kan være en vanskelig prosess. Skolen har fokus på at alle skal kunne 
samarbeide sammen mht skoelarbid på skolen. 
Skolen oppserverer også at noen barn føler seg utenfor da endel barn lager avtaler om videre lek 
rett etter skoletid. Ta en prat med barna om at de kanskje ser seg litt undt før de prater veldig om 
det. Evt også invitere med en ekstra hjem:)? 
 

Info fra foreldrekontaktene 
-ønske om at alle er med på facebookgruppen: Våre barn på LIndhøy født 2010. 
-dersom man av en eller annen grunn ikke kan være med ønsker foreldrekontakten at de får 
beskjed 
-oppfordrer alle til å legge ut der hvis man skal på lekeplass/fotballbanen osv og tenker at det 
kunne vært gøy med flere:) 

- foreldrekontaktene legger opp til møtedag på Tjønneberget, Hvasser 10 nov. 

- oppfordrer alle til å ha lav terskel til å ta kontakt med hverandre derom barna opplever noe 
uenigheter/ubehaglig seg i mellom 

 
 
Info fra FAU 
-ikke hatt noe møte enda 
-fått tilbakemelding om at skolemelk og skolefrukt savnes av foreldre og elever, tar det med inn til 
FAU 
 
 
Diskusjoner i grupper  
-foreldrene/foresatte ble delt inn i grupper og fikk med forskjellige spm vedr leggetider/skjerbruk 
osv som man kunne diskutere.  
 
Referent: Charlotte Hemlock 

http://finn.no/

