
Referat fra foreldremøte for 7. trinn, Ammerud skole 

Dato: 10.09.19 

 

INFO FRA ASSISTERENDE REKTOR FRODE  

- Foreldres holdninger og interesse er viktig for å forebygge konflikter 

mellom elevene. Det er viktig at dere snakker sammen og at dere snakker 

positivt om andre elever.  

- Det er veldig viktig hvordan foreldre snakker til hverandre og hvilke 

holdninger foreldre har ovenfor sine barn.  

- Søknad til Apaløkka skole: de som bor utenfor Ammerud sin skolekrets 

må søke om plass på Apaløkka. Kontaktlærer tar dette med de det gjelder 

på utviklingssamtale. 

INFO FRA SOSIALLÆRERE NATHALIE OG THERESE 

SNO: 

- Det er lagt politiske føringer om at skolen skal kartlegge alle elever som 

har enten mor eller far som ikke er etnisk norske.  

- På 7.trinn har vi kartlagt alle med et kartleggingsverktøy som heter  

vokabularprøven.   

NY SOSIALARBEIDER  

- Sosialarbeiderens oppgaver er å blant annet observere og ha samtaler med 

elevene. Hun har også ansvar for elevrådet, trivselsledere og jobber for å 

fremme et godt skolemiljø.  

INFO FRA AMMERUDKLUBBEN 

- GRATIS 5-7 trinn (kan kjøpe mat til en billig penge mens aktivitetene er 

gratis). Det er enn åpen møteplass hvor man kan være sammen med andre 

barn og trygge voksne.  



- Tirsdag (teknisk museum) onsdag (juniorkveld) og torsdager (leksekafe). 

De samarbeider også med turistforeningen (uteaktivitet og 

sykkelverksted).  

- Det er lov for foreldre å komme på besøk til klubben første gang.  

- Det er mange fine aktiviteter i høstferien (badeland osv.)  

STASJONER I BASEN  

STASJON 1: DETTE SKJER DETTE SKOLEÅRET  

- SKOLETURNERING i fotball. Dette arrangeres i september. Osloskoler 

spiller mot hverandre. Adele som er kroppsøvingslærer tar ut skolelaget i 

fotball. Dette på bakgrunn av god oppførsel og ferdigheter i fotball. Det er 

et guttelag og et jentelag.  

- JULEBALL: 4. desember er det juleball for 6 og 7 trinn i skolens gymsal 

på kveldstid.  

- MUSIKAL: Starter opp i januar og februar. Timeplanen vil se litt 

annerledes ut etter jul, vi begynner å lage kostymer, rekvisitter, samt øve 

på sanger. Visning av musikal blir siste skoleuka.  

- GRATIS HPV VAKSINE: HPV viruset kan føre til kreft både hos gutter 

og jenter. Det er påfyll på denne sprøyta 16 april. Skolen anbefaler på det 

sterkeste å denne vaksinen. 

- TINESTAFETTEN: det er uttak til denne stafetten ut ifra holdninger og 

ferdigheter. Denne stafetten går av stabelen 12. mai.  

- OSLO KLATREPARK: Dette skal foregå i juni.  

- Fredag 19 juni er det siste skoledag.  

STASJON 2: FAG OG FOKUSOMRÅDER  

- FAGFORNYELSEN. Lærerplanen får ny struktur. Dette handler om 

dybdelæring der man er lengre i ett tema. Fagområder i fagfornyelsen er 



demokrati og medborgerskap, folkehelse og livsmestring, og bærekraftig 

utvikling. Skolen skal prøve å jobbe mer tverrfaglig med disse 

fagområdene.  

- OVERGANGSPRØVER I LESING OG SKRIVING: Dette er i lesing 

og regning som gir skolen en oversikt over hva elevene kan og hva de 

trenger å øve mer på. Gjennomføringen er i uke 20-24. Link for 

eksempeloppgaver til overgangsprøvene finner du i vedlagt dokument.  

- OSLOPRØVEN I NATURFAG gjennomføres mellom 17april og 6 

mai. Prøven gjennomføres på læringsbrett. Link ligger også på 

hjemmesiden www.ammerudskole.no under 7.trinn.  

- APALØKKA SKOLE:  

Dersom du bor utenfor skolekretsen til Apalølla må du være tidlig ute 

med søknaden til Apaløkka. Link til skolen 

https://apallokka.osloskolen.no/. Her finner du informasjon om fagtilbud 

og overgangen fra 7. til 8. trinn (hva er forventingene fra foreldre til 8 

trinn). Utvalgte elever fra 7. trinn vil få tilbud om ekstra 

matteundervisning (torsdag før lunsj). Dette er elever som er sterke i 

matematikk og som har utviklet kompetanse over det som er forventet av 

en 7.trinns elev. Dette starter etter jul. 

STASJON 3 – KJÆRLIGHET OG GRENSER  

- OPPSTART ONSDAG 15 JANUAR – SISTE 4 MARS.   

- Kjærlighet og grenser er et forebygge program der målet er å bygge gode 

relasjoner mellom elevene og mellom elever og foreldre. Programmet gir 

verktøy til bruk i overgangen mellom barneskole og 

ungdomsskole. Formålet er å styrke kommunikasjonen og relasjonen i 

familien, samt at det er et forebyggende program mot alkohol og 

rusmidler. Det vil bli arrangert to familiekvelder der både foreldre og 

elever skal delta. Første familiekveld er onsdag 15. Januar. Deretter vil det 
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være egne kvelder der kun foreldre skal delta. Elevene vil jobbe med 

samme tema på skolen. I skoletiden er «Kjærlighet og grenser» en 

obligatorisk del av undervisningen. 

- Det er frivillig å komme på foreldrekveldene, men vi opplever at effekten 

er størst når både foreldre og elever deltar. Selv om foreldre har deltatt før 

trenger hvert enkelt barn oppmerksomhet, og vi anbefaler derfor alle å 

delta.   

- Deretter vil det være samling for foreldrene hver onsdag (med unntak av 

uke 8), før vi runder av med en siste familiekveld for elever og foreldre 

onsdag 4. mars.   

- Det blir sendt ut med info i desember.   

 

SISTE STASJON I KONTAKTGRUPPA 

- TIMEN LIVET:  

Dette er en time som er fastsatt en gang i uka på timeplanen. Det er et 

samarbeid med forendringsfabrikken. Målet med denne timen er å bli 

trygg i klassen og få alle til å dele noe med hverandre. Det som blir sagt i 

ringen blir i ringen. Det skal være trygt å dele hyggelige og utfordrende 

ting. Man evaluerer alltid økten etter at timen er ferdig. Tema blir ofte 

bestemt ut i fra forslag fra elevene. 

- LEKSER:  

- På 7. trinn har vi lånt fire klassesett med fire forskjellige bøker fra 

Deichmanske bibliotek. Dette skal vi ha som leselekser framover og vi 

skal jobbe med leseoppdrag fra boken på fredager. Det er viktig at elevene 

tar godt vare på disse bøkene og at de er med på skolen på fredager. 

- Skolen har gått til innkjøp av appen «Multi smartøving». Denne appen 

tilpasser seg nivået til den enkelte elev og læreren har oversikt over hva 

de har gjort. «Maximum smart øving» er et gratis program som kan 



brukes for elever som trenger utfordringer utover det som er forventet på 

7 trinn. 

- UTVIKLINGSSAMTALER starter etter høstferien. Husk å levere 

tilbake skjema for tidspunkt til kontaktlærer. 

 

Tusen takk til alle som stilte på høstens foreldremøte. 

Mvh  

Edvard, Kristina, Kristian, Anders, Eline og Maren 

 

 

 


