
REFERAT FRA FORELDREMØTET 19.09.2018 

Møte med trinnkontaktene ang juleballet  

- Juleballet blir onsdag 5 desember der 6 og 7 trinn har ansvaret.  

- Det avtales nærmere klokkeslett på arbeidsmøte om juleballet som blir 

8.november 18.00. Lærerne kan stille med en kontakt på møtet sammen 

med trinnkontaktene.  

- Ansvarsfordeling: Lærerne kan lage en innbydelse, lager en oversikt over 

pizza og brus, samt samler inn penger til dette. Trinnkontaktene står 

ansvarlig for arrangementet og kjøper inn premie til konkurransene. 

Torsdag 27 september skal trinnkontaktene møtes for avklaring av 

arbeidsoppgaver.  

Oppstart om læringsmiljø sosiallærer v/Rannveig Kvello 

- Det ble presentert at Ammerud er i gang med en plan for trygt og godt 

skolemiljø. Målet er nulltoleranse for mobbing.  

- Ammerud skole har en aktivitetsplan som utarbeides av lærerne og 

foreldrene der man skriftliggjør tiltakene i forhold til forebygging og/  

eller håndtering av mobbing. 

- Som forelder er det viktig å tenke på hvordan dere snakker med barna 

deres om andre elever og lærere. Det er viktig at du som forelder snakker 

positivt om andre og snakker med dine egne barn om hvordan skoledagen 

har vært.  

IKT satsing v/ undervisningsinspektør Christer Sundby  

- Ammerud skole har valgt å satse på Ipad på bakgrunn av at elevene er i en 

digital hverdag. Det legger også til rette for motivasjon og mestring for 

elevene, og det legger til rette for tilpasset opplæring. Det er blant annet 

med på å skape et bedre skole-hjem samarbeid.  



- Avtale om lån av IKT utstyr: elever på Ammerud skole får låne hvert sitt 

læringsbrett og lader hjem, dersom en skriftlig avtale er signert.  

- Alle elevene på trinnet får utdelt IPAD, deksel og lader.  

- Skade på Ipad må erstattes.  

- Ipad leveres inn ved skoleslutt for oppdatering og klargjøring for neste 

skoleår.  

- IKT avdelingen ved Ammerud skole er bare de som kan installere 

applikasjoner på elevenes læringsbrett. Alle apper på elevenes 

læringsbrett blir delt via Mobile Device. 

- Ammerud skole har tatt utgangspunkt i Utdanningsetatens retningslinjer 

for bruk av læringsbrett. Kjørereglene vil gjelde for alle trinn som har 

læringsbrett. Det vil bli egne regler for bruk og håndtering av læringsbrett 

i undervisningen.  

- APP: Showbie. Dette er en app hvor alle oppgaver blir sendt til. Foreldre 

har innsyn i elevenes arbeid og alle oppgavene lærerne gir til elevene. Det 

vil bli lagt ut et skriv om denne appen på www.ammerudskole.no 

- Ammerud skole fokuserer på få, kreative og produserende apper.  

Informasjon fra assisterende rektor Frode Espen  

- Et ønske til alle foreldrene er at man må tenke seg godt om når det gjelder 

barn og sosiale media. Viktig å huske på at det er 13års grense på 

snapshat, facebook og instagram. Dette er viktig fordi det oppstår en del 

konflikter på bakgrunn av dette. Vær tydelig med barna og aldri slutt å bry 

dere om hva elevene gjør på fritiden og på skolen.  

- På Ammerud skole er det et stort læringstrykk og vi har merlæringslærere 

som jobber med kursgrupper i regning og lesing. Elever på alle nivå vil ha 

muligheten til å bli med på disse kursene. Det er kontaktlærerne som gjør 

en vurdering på om disse elevene.  

 

http://www.ammerudskole.no/


Stasjoner i 6.trinns basen  

Stasjon 1: Faglige fokusområder  

- Ressurser på trinnet: Merlæringslærere Ingunn og Ann Margaret, Linh 

(IKT) lærer og spesialpedagog Maren.  

- Lesing, skriving og regning er fokusområdene våre.  

o I arbeid mot osloprøve i lesing jobber vi med å tolke og reflektere 

tekster. Elevene må da reflektere over det de har lest og finne fram 

til relevant informasjon.  

o Leselekser i år er lesebestillinger som fokuserer på at elevene må 

trekke ut informasjon av teksten, tolke bilder, lesing av avsnitt og 

lese mer enn bare brødteksten.  

o I skriving har vi fokus på perspektivskriving, tilpasset skriving og 

skriverammer/kriterier der elevene følger en plan for skriving. I 

høst skal elevene blant annet være med på et skriveprosjekt ved 

Ammerudhjemmet, der elevene skal skrive om livet til de eldre. 

o I regning er fokuset på tekstoppgaver, komme fram til ulike 

løsningsforslag, jobbe med læringspartnere, jobbe med oppgaver 

som har åpne spørsmål og ikke minst praktiske oppgaver.  

Stasjon 2 skole-hjem samarbeid  

- Hvordan dere som foreldre snakker om skolen påvirker hverdagen til 

elevene (læring og sosialt) og dette vil igjen påvirke skole-hjem 

samarbeidet.  

- Viktig at skole og hjem snakker sammen. Ta kontakt dersom det skulle 

være noe.  

- Skolemelding skal erstatte skoleSMS. Dette er en app som det er enkelt å 

kommunisere gjennom. Det er lurt å laste denne ned på telefonen sin. 

- Showbie er en app som elevene skal begynne å bruke denne når de får 

læringsbrett. Dette gjør at vi som lærere kan tilby mer tilpasset 



undervisning og tilpassede lekser. Foreldre kommer bare til å få innsyn 

eget barns arbeid.  

- Frist for innlevering av lekser kommer til å bli fredag 0830. Leksehjelp er 

mandag og fredag 0830-0900, samt leksehjelp etter skolen på tirsdag fra 

kl. 1345-1430.  

- Lærernes forventninger til foreldrene: Gi beskjed dersom du skal til 

tannlegen eller er syk. Vi forventer at dere ser at elevene gjør leksene og 

at leksen blir med på skolen til fristen på fredager.  

- Lærernes forventninger til elevene: Stiller forberedt til skolen med bøker 

og utstyr. Snakk om hvordan elever snakker til hverandre og god 

språkbruk.  

Stasjon 3 Leirskole 

- Mail om bestilling av katalog fra leirskole.  

- Mandag: orienteringsløype og skogsløype  

- Tirsdag: moskussafari og mestringsløype med klatre i høyden.  

- Onsdag: Padle kajakk og klatring/rappellering 

- Torsdag: Ute hele dagen. Delte gjengen i tre; en gruppe gikk til Snøhetta, 

en gruppe gikk opp til 1900moh og siste gruppa gikk en kortere tur. På 

kvelden var det dans og disko.  

- Fredag: mimring og masse skryt for turen.  

Stasjon 4 - Mat og helse  

- Læringsbrettet blir brukt for å lese oppskrifter og bruke for å lage mat.  

- Mat og helse i to timer. Stort sett er det matlaging men også en del helse 

som vil si kroppen vår (barn til voksen, organer, hva skjer med kroppen 

når du spiser). 

- Eksamen i mai: de skal lage en tre-retters middag, der foreldrene blir 

invitert til å komme å smake. De jobber sammen i grupper og må 

samarbeide godt. 



- Husk å ha med matpakke selv om man skal spise maten på skolekjøkkenet 


