
Referat foreldremøte 6.trinn vår, 13.03.18 

 

Tid i kontaktgrupper: 

 Stort sett god stemning på basen. Få store, langvarige konflikter. 

 Likevel mye kommentering i gruppene. Ofte vennskapelige kommentarer om hverandre som 

kan eskalere. Men de begynner å bli større, kjenner hverandre bedre og vet hva som skal 

sies for å såre hverandre. Hatt dette som tema på basemøte. Lærere må være mer tydelige 

og elevene må bli flinkere til å holde kommentarer inni seg.  

 Flere elever har ikke med seg det de trenger i pennalene sine. 

 Valg av trinnkontakter for 7.trinn. Beskjed om navn kommer.  

 Tine-stafetten 8.mai 

 Osloskolenens Holmenkolldag torsdag 22.mars. Husk ski og staver som er bundet sammen. 

Kan også låne ski der oppe. Møte på skolen 08, men ingen fys.ak. 

 Talentiaden. Bidrag trenger ikke å begrense seg til sang, dans og musikk. Lese opp noe, vise 

noe man har lagd, fortelle vitser, trylle, trikse osv. 

 

Osloprøve i lesing. 

Elevene leste sju autentiske tekster på 90 min. Nesten alle Osloskoler deltok (ca. 97). Lærere har 

vært på kurs i etterkant med de som lagde prøven. Er lærere for styrt av lærerboka når det kommer 

til valg av tekster? Viktig å finne gode tekster elevene kan møte i sin hverdag. 

Funn fra de samlede resultatene fra Osloskolene: 

 Elever som leser mye skjønnlitteratur gjør det bedre. 

 Eleven som leser faktabøker og/eller tegneserier gjør det ikke spesielt mye bedre. 

 Guttene gjør det generelt bedre på let og finn -spørsmål, mens jentene er bedre på tolkning 

og refleksjon. 

Hvorfor? Muligens fordi skjønnlitteratur tvinger frem lange tanker og tolking i større grad. 

Faktabøker kan lett bli bøker man blar mest i og ser på bilder?  

 

Kjærlighet og grenser 

Sosiallærer Nathalie Desmot introduserer det nye familieprogrammet «Kjærlighet og grenser». 

Programmet har vært utprøvd med hell andre steder. Det startet i år med 7.-trinn, og har fått 

positive tilbakemeldinger. Dette er et program som er spesielt lagd for 7.-trinnselever, men det er 

greit å få en forsmak nå. Elevene vil få opplæring gjennom fem økter kurset i skoletiden gjennom lek, 

gruppeoppgaver og hjemmeoppgaver. 

I tillegg er det mulig for foreldre å delta på i alt sju kveldsøkter. Dette er uhøytidelige samlinger på 

skolen, gjerne over et måltid, mellom Sosiallærerne og foreldre hvor ulike temaer om grensesetting 

blir diskutert. Oppdragelse, vennepress, stress, tobakk, alkohol og rusmidler er tema som vil bli 

diskutert. 

Målet er å utruste elevene med verktøy og trygghet til å sette egne grenser for alkohol og rusmidler. 

Ofte skjønner ungdom hva som er rett og galt, men de mangler ferdigheter til å stå imot. 



Oppstart uke 3 2019. 

Programmet er frivillig, men oppfordrer så mange som mulig å bli med. Også elevene vil ha mer 

utbytte av dette hvis foreldrene var med. Dette er ikke spesielt myntet på de som synes oppdragelse 

er utfordrende. Det er fult mulig å delta bare et par ganger også.  

  

Apalløkka skole: 

Vil snakke med både 6.- og 7.-trinn. De vil gjøre seg kjent for å gjøre overgangen fra barneskole til 

ungdomsskole smidig. 

"Vi har «gullene» deres i bare 3 år. Tiden er dyrebar. Vi vil ivareta hver enkelt elev gjennom 

samarbeid med «alle» rundt: foreldre, foresatte, fritidsklubb, idrettsklubb, lærere… Elevene skal 

involveres i egen læring og være delaktig."  

Apalløkka har en god kommunikasjon med Ammerud skole. Har fokus på godt læringsmiljø og 

læringsutbytte. Ser viktigheten av positive relasjoner – overalt. Alle i ledelsen, så nær som rektor 

selv, underviser på trinnene for å være tett på elevene. De er også tilstede for å ønske elevene 

velkommen på morningen. Apalløkka ønsker å dele informasjon for å fremme deltakelse og 

involvering, til og med på facebook. (følg gjerne.)  

Ammerud er kjent for å bidra til en trygg og forutsigbar overgang mellom barneskole og 

ungdomsskole. Spør etter egen «Tidsplan for overgang» 2018/2019. 

Apalløkka har mange PCer, og begynner nå med Ipader. 

Valgfag: viktig å velge noe som er lystbetont: 

Sal og scene, medier og informasjon, teknologi i praksis, fysisk aktivitet og helse. Dette er mer 

praktisk orientert opplæring og de får vurdering i faget. Tar sikte på å innføre ungt entreprenørskap 

igjen.  

Språklig fordypning: tysk, fransk, spansk, engelsk, norsk, matematikk… (matematikk er et språk) 

Anbefaler appen «Duolingo». 

Apalløkka gleder seg veldig til å få et nytt kull fra Ammerud. Alle herværende foreldre inviteres 

herved til foredraget Bruk Hue 04.04.18 (brukhue.com) 

 

 


