
Referat fra foreldremøte 5.5.20.  

Møte blir gjennomført digitalt via teams. Vi satte av 30 minutter pr kohort.  

Vi fikk 4 repr. til klassekontakt/vararepr. Disse fire konstituerer seg. De er: mor til 

Amalie, far til Eine, mor til Annie og mor til Kristiane. 

Vi forteller litt om teams og at dette er et nytt område for alle, både dere og oss. 

Læringskurven har vært bratt for oss alle.  

Vi takker for strålende hjemmeskoleperiode. Foresatte ga tilbakemeldinger om at de 

også opplevde det positivt. Bøkene elevene har laget skal vi se på, bilder, lydfiler osv 

er tatt vare på i mapper.  

 

Skiftetøy og regntøy kan henge på skolen. Trenger ikke ta med hjem lenger.  

Vi har nå laget 3 nye arbeidsgrupper, dagen er delt i 3 med en økt inne og to ute. 

Dette var i uke 19 

Så kom ny veileder og vi skulle lage to kohorter på 1.trinn. gjeldene fra uke 20. 

Denne gangen valgte vi å bruke gul og blå kohortene som de var, og dele kohort 

grønn. Vi tok da både sosial og pedagogiske hensyn til denne grupperingen. 

Gruppene har egne klasserom og garderober som gjør at vi er godt stilt framfor de 

som må dele klasserom. 

Det vaskes og brukes antibac før, i og etter hvert økt, inne som ute. 

Inneøkta er norsk. Fokuset er lesing og arbeid med bokstav/lydene/rim/skriving/lese 

og forstå – fargelegging/tegning. Ta ordet/ gi respons/ stille spørsmål. Viktig å øve 

godt på leselekser da elever føler det ubehagelig å ikke ha lest på leksa!  

Elevene sitter med god avstand i romme, går lite rundt i rommet, kun ned til skuffen 

sin. De låner farger av skolen ved behov og vi vasker! Elevene jobber veldig bra inne 

og har tilpasset seg de nye reglene på en god måte. De er motiverte og forstår 

alvoret og tilpasser seg det nye systemet. Elevene takler veldig godt også nye 

voksne, og forholder seg veldig godt til oss alle        

Matematikk: Denne økten foregår ute. Vi kombinerer lek og læring. Vi jobber med 

tallene til 20, addisjon og subtraksjon etter hvert, samt tallinje. Vi bruker 

mengderinger og naturmaterialer ved antall. Elevene er konsentrerte når det trengs 

og nyter enhver mulighet for frilek! Elevene har jobbet i mange ulike grupper innenfor 

kohorten og samarbeider godt. 

Sos. aktiviteter: Det jobbes med ulike samarbeidsleker. De lærer på nytt å 

samarbeide med alle. Noe som gir veldig god trening i å være gode sosiale forbilder. 

Elevene koser seg i sosiale leker! De har laget hilsen til ny elev! Hun heter Sofie 

Aurora og vil besøke oss torsdag 14.mai. Starter på skolen 1.juni. 

 



Elevene lærer seg mange nye leker. Skolen har også kjøpt inn en del plastleker som 

vi benytter og som vi vasker etter bruk hver dag.  

Viktig: Foreldre og foresatte skal ikke gå inn i garderobene. Trenger dere snakke 

med oss, ta tak i oss på utsiden. 

Lekser er kun lesing inntil videre, bestemt fra adm. 

I slutten av mai er det kartleggingsprøver i regning og leseforståelse. Øv godt 

hjemme på Salaby og multi samt brukt tid på å lese mye hjemme sammen med 

barnet. Dette vil hjelpe eleven når testen skal gjennomføres. 

Hvordan opplever foreldrene oppstarten? 

Flere kommentarer fra foreldre som opplever fornøyde barn etter skolen.  

Det fortelles om god jobbing hjemme med bookcreator. Til en annen gang kan 

elevene selv lage sine egne bøker i bookcreator. Bra med lite lekser! Fornøgde barn! 

 

Vi voksne skal hjelpe til med å få møkkete klær hjem, si ifra til SFO slik at de hjelper 

elevene. 

Oppmøtelister på SFO Ipad? Hva sier SFO? SFO setter opp lister på dørene til 

garderoben hvor kohorten med ditt barn er. 

Leverer ut navnene på de som er i kohorten som ranselpost i uke 20 

Bibliotek: Flere elever ønsker å låne bøker. Skolens er stengt! Men se info fra 

Tønsberg/Færder bibliotek. Der kan du bestille og hente! 

https://tonsberg-og-faerder.vestfoldbibliotekene.no/ 

Det er lov å ha besøk av andre barn, bare hold dere innenfor kohorten! 

I den forbindelse er det viktig å passe på at ingen blir holdt utenfor.  

 

Vi regner med at denne måten vi jobber på nå vil vare ut skoleåret. Vi må bare 

stålsette oss og gjøre det beste ut av situasjonen! 

Takk for veldig godt oppmøte, og takk for gode tilbakemeldinger! 

Vennlig hilsen Erik, Gunn Hege og Wencke 

https://tonsberg-og-faerder.vestfoldbibliotekene.no/

