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Foreldremøter på Ammerud skole 
 
Vi har god erfaring med å organisere foreldremøter som stasjonsundervisning. På denne måten klarer vi 
å belyse flere temaer, og det blir lettere for flere å delta i ulike diskusjoner. 
 
Vi starter møtet med kort informasjon fra ledelsen og sosiallærerne. Deretter blir foreldrene delt inn i 
kontaktgrupper. Gruppene går fra stasjon til stasjon der de møter på ulike temaer framlagt av ulike 
lærere/foresatte. Det vil bli satt opp mål på de ulike stasjonene. Lærerne avtaler et møte med 
trinnkontaktene hvor dere avklarer hva slags tema foresatte ønsker på stasjon 3. 
 
Foreldremøtet avsluttes med et kontaktgruppemøte med kontaktlæreren der hvor klassekontakt velges for 
neste periode. 
 
Her er tips til tema som kan tas opp på de ulike stasjonene: 

• Skolens satsningsområder – strategiskplan 

• TIEY – FaiF 

• Skolemiljø 

• Gullreglene 

• Regler og rutiner for søking av permisjon o.l.  

• Forventninger fra foreldrene 

• Omvisning 

• FAU 

• Statlige kartleggingsprøver – nasjonale prøver – Osloprøver – overgangsprøver 

• Leseplan 

• Regneplan 

• Ro og orden 

• Oppdragerhjelp/språkbruk 

• Introduksjon av nye fag på 4. trinn som mat og helse/svømming 

• Nettvett 

• Svømming 

• Lesestrategier og forventninger til hjemmet (Foreldrene løser treningsoppgaver fra Udir) 

• Leirskole 

• Mål for fag, hva forventes 

• Ro og orden -hva kreves 

• Politibesøk 

• Hygiene 

• Psykisk helse 

• Folkehelseprosjekt – sunt kosthold, fysisk aktivitet og godt læringsmiljø 

• Overgangen barneskole/ungdomsskole 

• Andre forslag? 
 
Se mal neste side. 
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Dato: 12.09.19 
 

 

VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE PÅ 2. TRINN 
AMMERUD SKOLE – HØST 2019 

 
 

 

 
 
DEL 1: Felles informasjon 

Tid Agenda Sted 

17.30 – 18.00 - Velkommen til nytt skoleår v/nærmeste leder 
- Skolemiljø - Alle elever har rett til et trygt og godt 

skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring 
v/sosiallærer Therese  

Gullkroken 

 
DEL 2: Diskusjon med trinnet og FAU representantene 

Tid Agenda Sted 

18.00 – 18.15 Foresatte fra 2. trinn blir igjen i Gullkroken, trinnkontaktene 
bestemmer tema og FAU leder denne delen. Trinnkontakten 
har ordet. De presenterer seg selv og hva deres oppgaver er. 
FAU representanter vil også si noe om deres oppgaver i FAU. 
Så ønsker de å ta opp hvorfor de foresatte ønkser lekegrupper 
på trinnet   

Gullkroken 

 
DEL 3: Møte i kontaktgruppen 

Tid Agenda Sted 

18.15 – 19.30 Kort presentasjon (hvem er du foresatt til? Vi har nye 
foresatte/elever og kontaktlærere på trinnet.  
Samarbeid skole-hjem (TIEY) 
Kommunikasjon (skolemelding, gi beskjed før 08.00) 
Ukeplanen (viktig informasjon ang elevenes skolegang) 
Bursdagsfeiringer (felles regler for gruppen og skolen) 
 
Sunn matpakke (folkehelseprosjektet) 
Skiftetøy (husk å merke alt av barnets utstyr) 
Ikke utesko i garderoben -gjelder også de foresatte 

I kontaktgruppen 

Dato 18. september 

Tid 17.30-19.30 

Sted Ammerud skole 
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Uteskole (faglig innhold, viktig med riktige klær) 
Læringsbrett (utstyr som er ødelagt må erstattes, ta kontakt 
med Chalak) 
Strategier (regne og lesestrategier) 
Kartleggingsprøver i regning og lesing til våren (er de samme 
temaene som i fjor vår) 
Fagfornyelsen (ny fagplan i alle fag med muligheter til å tenke 
dybdelæring og tverrfaglige temaer) 

 
Med vennlig hilsen: 
Lærerne på trinnet 
 
Lina, Vera,  Nilufer, Sucre, Trinh og Jenny  
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