
Referat frå foreldremøtet 24.september 2018 

  

Saker: 

Orientering om skuleåret 

• Lærarane orienterte kort om skulekvardagen og faga.   

• Vekeplanen er bygd opp etter same mal som i fjor. Den vert levert ut på tysdag og lagt ut på 

Teams og på heimesida til klassen. Vi oppmodar dykk foreldre om å ta ein titt på planen og 

informasjonen som vert skrive der. 

• Visma fungerer godt som kontakt mellom skule og heim. 

• Faga musikk og mat og helse er avgangsfag dette skuleåret.  

• Terje og Marianne skal ha studentar i veke 43-45 og veke 9-11. 

• Elevane på ungdomsskulen får avspasere: 1.10, 2.11, 29.1, 15.3, 6.5. 

• Det vert hospitering på videregåande skule i veke 10, 4.3.-5.3. Datoane for jobbskygging er ikkje 

fastsett enno.  

• Entreprenørskapsmessa er i år i Aurland, 24.4.2019 Frå 9.klasse reiser dei elevane som har 

valfaget Produksjon av varer og tenester.  

• Det er mobilfri veke ei veke i månaden. Desse datoane står i ordensreglementet under bruk av 

mobiltelefon. 

• Ordensreglane vart gjennomgått. Det vart kommentert at store delar av reglememtet omhandla 

mobil/ mobilbruk. Hadde det vorte enklare om elevane ikkje fekk lov å bruke mobil i skuletida? 

Dette er teke opp i elevrådet og fleirtalet av elevane ynskjer å bruka mobilen i skuletida. 

• Det vart orientert om PALS. Miljøet er viktig og det jobbar klassen mykje med. Klassen har vore 

på ulike turar i haust, aktivitetstur til Kråkeskogen, museet på Kaupanger, brevandring på 

Nigardsbreen. Elevane er positive og kjekke å reisa på tur med. Det vil bli fleire turar/aktivitetar 

framover når det er mogleg. 

• Det vart orientert om opplæringslova § 9- Skulemiljø. Det er nulltoleranse for mobbing. Elevane 

har skrive under på eit manifest mot mobbing som heng i klasserommet. 

 

Orientering om studieturen til Polen/Tyskland: 

•  Turen til Polen og Tyskland er bestilt og vert i veke 38, 15.9.-22.9. 2019. 

  

• Det vart bestemt at klassen skal fortsetje å selje pizza i kantina ein gong i veka, Det er sett opp 

liste over dei elevane som skal ta med pizza kvar veke. Kvar elevar tek med to pizza. Dei sel pizza 



på onsdagar. 

  

• 9.kl har selt kaker før jul, og slik vert det i år også, det blir bestilt kaker frå Norkak. 

  

Ymse 

• Det har kome ynskje frå Sandhya B,Karlsen om å orientere om at det trengs fleire Nattugler. Ho oppmoda 

foreldre om å melda seg. Det er ein fin måte å få kontakt med ungommane på og eit innblikk i kva som skjer 

på fritida.  

 

  

  

 

  

  

  

  

 


