
Tirsdag 17.09: Referat foreldremøte 5. trinn 

1. Presentasjon av sosialarbeider Therese. Arbeidsoppgaver: Bistå elevene, ressursfaglig 

person for foresatte og hjelpe lærerne. Informerer om språkkampanjen for 

september og oktober: Positivt språk. Blant annet slagordkonkurranse der 

kontaktgruppene skal lage et slagord om positivt språk. Informerer om timen livet. 

Kontaktgruppene er allerede i gang med timen der elevene skal bli bedre kjent, øve 

på å dele tanker og følelser.  

 

2. Sosiallærer Nathalie: Informerer om SNO (særskilt norskopplæring). Alle elevene har 

blitt kartlagt. Elever med SNO har behov for mer støtte i undervisning med tanke på 

forståelse av ord og begreper. Kun for elever som har foreldre som ikke er etnisk 

norske. SNO er ikke knyttet til spesialundervisning.  

 

3. 17.mai – Korps og foreldrerepresentant informerer om ansvar til foresatte på 4. og 5. 

trinn, velge representanter til komiteen, første møte om 17. mai allerede i november.  

 

Informasjon for 5. trinn:  

• Leirskolen – begynnelsen av 6. trinn. Turen går til Dombås fjellskole. Lurt å begynne å 

tenke på hvilket utstyr man trenger. Gå turer og øv på å sove hjemmefra. Sjekk ut 

trolltun.no for pakkeliste m.v.  

• Sykkelprøve til våren – viktig at barnet har tilgang til en sykkel som passer og får litt 

trening i å sykle før sykkelprøven. Sjekk ut sykkeldyktig.no 

• Leksetid: onsdag, torsdag og fredag 8.00-8.30. Det er en voksen fra AKS fra kl. 8.00. 

Fra kl. 08.15 er det en lærer fra 5. trinn. Dersom man ønsker å delta på leksetid, er 

det oppmøte kl. 08.00 og man skal være der til 08.30. Det vil være anledning for barn 

som ønsker å lese stille i egen bok å delta på leksehjelpen. Hvis vi opplever elever 

som ikke gjør lekser eller leser stille, blir disse bedt om å gå.  

• Gym: Ønsker at alle elever skal ha skiftetøy og gymsko i gymtimen. Oppfordrer til at 

alle elevene dusjer etter gymtimen. Mulig å lage individuelle avtaler med lærerne i 

gymmen.  

• Ammerudklubben: Elever på 5.-7.trinn, gratis inngang og gratis aktiviteter. Blant 

annet: 

Tirsdager: skaperverksted 

Onsdager: juniorkveld inkl. skaperverksted 

Torsdager: Leksecafe, lek deg sprek og sykkelverksted.  

• Chalak informerer om læringsmiljøet på trinnet: Vi jobber med bevisstgjøring rundt 

språkbruk og holdninger. 

• Resten av tiden ble tilbragt i kontaktgruppene.  


