
VELKOMMEN TIL 
FORELDREMØTE

1.trinn 2018-2019



Agenda:
◦ Presentasjonsrunde

◦ Klassemiljø og oppstart på trinnet

◦ Litt praktisk info

◦ Lekser

◦ Vennegrupper

◦ Bursdagsfeiring

◦ Trinnkontaktene har ordet:
- Aktivitetskalender
- Facebook-gruppe
- Klassekasse

◦ Evt.



Presentasjonsrunde

◦Trinnkontakter

◦Foresatte (når bildet av ditt kommer på 
skjermen), si:
- navnet ditt
- barnets navn
- hvor dere bor



Livet på 1.trinn 
◦ 28 elever på trinnet: 15 gutter og 13 jenter.

◦ Ble raskt en trygg gjeng. Alle tør å ta ordet. Så trygge at de ønsker seg 

overnatting på skolen!!

◦ Aktive, nysgjerrige og lærevillige.

◦ Stasjonsundervisning og stor grad av varierte aktiviteter. 

◦ Lese- og sangglad gruppe.

◦ Vi øver daglig på forventet elevatferd. Det går bedre og bedre for hver 

dag. Vi har gode rutiner og systemer.

◦ Vi er ikke redde for å kalle «en spade for en spade», og vil ha et tett 

samarbeid med foresatte der vi ser det nødvendig. Hører dere ikke noe, 

går alt fint! Vi forstår at det er uvant for mange å få så lite informasjon 
sammenlignet med barnehagen. Spør oss hvis dere lurer på noe ☺



Se på den fine gjengen!! 



Praktisk info
◦ Vi er ett trinn, og elever bytter rom fra tid til annen. Det kan være av eget ønske, eller fordi vi ser at det er 

til det beste for eleven selv og andre elever.

◦ Matpakke:
https://www.facebook.com/NRKlindmo/videos/158640378335463/

◦ Litt oppskåret frukt/grønnsaker som energipåfyll til første pause.

◦ Sko: 
Alle må kunne ta på skoene sine selv. Kan ikke barnet knyte lisser, kan det ikke ha sko med lisser før dere 
har trent nok på dette hjemme. Vi tar dette felles fordi vi ser at flere kommer med sko de ikke får på selv.

◦ Permisjonsregler:
Kontaktlærer kan gi deler av én dag fri (eks: tannlege), men dersom dere ønsker en hel dag eller mer må 
dere søke i Foreldreportalen minimum tre uker før planlagt 
fravær. https://www.faerder.kommune.no/tjenester/barnehage-skole-og-familie/skole/regler-og-
retningslinjer/soknad-om-permisjon-fra-opplaring-i-farder-kommune/

◦ Sykdom:
Gi beskjed på skolesms før kl.08.00 samme dag (og hver sykdomsdag). Ved oppkast/diaré ber vi dere 
om å holde barnet hjemme i 48 timer etter endt oppkast/diaré.

https://www.facebook.com/NRKlindmo/videos/158640378335463/
https://www.faerder.kommune.no/tjenester/barnehage-skole-og-familie/skole/regler-og-retningslinjer/soknad-om-permisjon-fra-opplaring-i-farder-kommune/


Lekser

◦ Ny leselekse fra uke 39

◦ Hvordan lese med barnet: 

3 ganger for leseflyt

Repetert lesing med lesefinger



Vennegrupper?

◦ Trinnet deles inn i grupper på fire elever per gruppe. Blandet gutter og jenter, så langt 
det går.

◦ Kontaktlærerne deler inn disse gruppene, og forsøker å sette sammen grupper der ikke 
alle kjenner hverandre fra før.

◦ Det anbefales at foresatte som henter, setter seg ned for en "foreldrekaffe" og blir litt 
kjent. Dette er positivt for både barne- og foreldregruppe.

◦ Samlingene skal være helt enkle.

◦ Snakk sammen i gruppa og bli enig i om dere ønsker vennegrupper på 1.trinn. Det 
forplikter alle til å stille opp når det er deres tur.

◦ Enighet om å ha vennegrupper. Ca. 4 elever per gruppe på tvers av kjønn. Ett treff per barn i 
løpet av skoleåret. Se eget skriv som legges i postmappa i løpet av uke 39.



Bursdagsfeiring

◦ Hvilke "kjøreregler" ønsker vi for bursdagsfeiring?

◦ Alle jentene/guttene/hele trinnet

◦ Gavebeløp?

◦ Enighet om at man ber alle guttene/jentene eller hele 

trinnet. Gavebeløp: 50 kr ved pengegave/ max 100 kr ved 

kjøpt gave. Å komme med gjenbruksgave eller en tegning er 

også OK. Gaver skal ikke være i fokus, og åpnes når gjestene 

har dratt hjem. Viktig at alle snakker med egne barn om 

dette. Gymsal, SFO, klasserom, grillhytte osv kan lånes gratis 

av skolen. Kontakt Lisbeth Ovesen 

(lisbeth.ovesen@faerder.kommune.no) for å booke tid og 

sted.



Trinnkontaktene har ordet

◦ Aktivitetskalender

Alle bidrar til en aktivitet i løpet av skoleåret. Liste ble sendt rundt på foreldremøtet. De 

som ikke var tilstede melder seg på til trinnkontaktene (Marte Cecilie Ervik (mor til Iben)/ 

Hanne Bruu Tonheim (mor til Jonathan BT). Oversikt legges på foresattes 

facebookgruppe

◦ Facebook-gruppe

◦ Klassekasse
Enighet om å ha klassekasse. Trinnkontaktene har ansvaret for denne. Info kommer på 

foresattes facebookgruppe.



Eventuelt

◦ ?


