
Møtereferat foreldremøte 6 trinn, Tirsdag 17 september 2019 18.00-20.00 
Sted: Teie skole 
 
Presentasjon 
Tilstede i møtet var to nye kontaktlærere: Maria Norvik Sætre 6A og Simen Mørdre 6C, samt 
kontaktlærerne Are Darmo i 6B og Kristin Riis 6C. 
 
Pulsen på trinnet 
Lærerne følte de hadde hatt en fin oppstart i år. Spesielt så har de nye voksne som har kommet følt 
seg godt mottatt av elevene. Mat og helse er på agendaen i 6 trinn, og elever har vært svært positive 
til litt «krydder i hverdagen». Trinn 6 er nå det største trinnet (77 stk) på Teie skole. Lærere merker 
nå at vi har kommet til en alder hvor det er stor forskjell på modenhet blant elevene. Dette kan 
sikkert by på noen utfordringer, så både lærere og foreldre bør følge godt med på barna i tiden 
fremover. 
 
Det vil nå bli mer grupper på tvers av trinnet i tiden fremover. Det er viktig at barna får mulighet til å 
knytte bånd med elever fra flere klasser. I Mat og Helse så vil klassene blir delt i to (Salt & Pepper), og 
trinnet er delt i 5 grupper i Kunst og Håndverk og 3 grupper i KØ/SF/NF. 
 
Av høstens aktiviteter er det fastsatt følgende; 
- Midgard Vikingsenter 
- Vaksinasjon 
- Håndballturnering 17. oktober, hvor det trengs sjåfører (skjema for mulige sjåfører til 
Håndballdagen ble sendt rundt). Send en mail til lærerne hvis du ikke fikk skrevet deg opp på 
skjemaet.  
- Skagerak Energi skal komme og prate om strøm og brannfare. 
 
Utviklingssamtaler blir utført i uke 46-47 
 
 
Leirskole 
Leirskolen finner sted 9-13 Mars 2020 på Hallingdal Leirskole i Ål 
( https://feriepark.no/grupper/hallingdal-leirskole/om-hallingdal-leirskole ). Det blir satt opp et 
foreldremøte i forkant av reisen for mer informasjon om turen. Det skal tilrettelegges så godt som 
mulig for at leirskolen ikke skal koste noe ekstra for foreldre. Bua Færder kan bistå med å låne bort 
skiutstyr, eller så klan man kontakte skolen om de har noe som kan lånes bort. På websidene ligger 
forslag om oppsett for et leirskoleopphold for de som ønsker å se mer i detaljer på hvordan et slikt 
opphold utarter seg. Teie skole har et så stort trinn, at de kommer til å være alene på leirskolen. 
 
Det er viktig å påpeke at elever kan oppleve det å reise vekk fra familien som vanskelig. Noen liker 
ikke å sove borte, andre synes det er vanskelig å ikke har familien til stedet. Det anbefales derfor i 
tiden fremover til å forberede barna på leirskole opphold ved å trene på å sove borte. De foreldre 
som er bekymret for dette, anbefales å ta opp problemstillinger i utviklingssamtalene i uke 46-47. 
 
 
Diverse informasjon 
- Det blir brannøvelser i år også, så innesko er kjekt å ha for de som ikke ønsker at barna skal stå ute i 
snøen uten sko. 
- Trinntelefon er satt opp (står på lekseplan) som kan brukes til å nå lærere i spesielle situasjoner. 
- Det anbefales ikke paraply i stedet for regntøy, da fysisk aktivitet er vrient med paraply. 
- Pga utfordringer med Scooler, så har 6. trinn fortsatt med å legge ut på lekseplan og informasjon på 
trinnsiden. 

https://feriepark.no/grupper/hallingdal-leirskole/om-hallingdal-leirskole


- Leksetid har assistent lærere som hjelper til, men det har vært lite oppmøte. 
- Spørsmål om hvilken Engelsk gloser som er lekse - svaret var at det er de glosene som er oppført på 
lekseplan. 
- Lærere minner oss om at vi må fortsatt følge opp at barna gjør leksene sine. Informasjonen på 
ukeplanen må også leses hver uke.  
- Forsikringer i skolens regi dekker barna til og fra skolen -  og på skoleplassen. Det er derimot en del 
ting forsikringen ikke dekker, hva det er bør muligens spesifiseres. Eks. Briller som blir ødelagt på 
skolen dekkes ikke. 
 
 
Litt info fra FAU 
Vi har 17 mai i år, som i utgangspunktet betyr at alle foreldre må bidra til 17.- mai arrangementet. 
Kontaktlærere skal distribuere oppgaver blant foreldrene. Teie Vel har tatt initiativ til samarbeid i år. 
Det jobbes også med å utvikle nedre del av uteområde (7 trinn), samt tygging av barns skolevei 
(Hjertesone). Et prosjekt om ny slalåm / akebakke i Teieskogen er igangsatt. Det ønskes frivillige til å 
hjelpe til å rydde og gjøre klart for vinteren. Mer informasjon om dette ligger 
på: https://www.facebook.com/groups/2392005077743936/?ref=share 
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