
Foreldremøte 2.klasse: 

 Oppstart

o Vaksne i klassen

 Lene, Elin fortset som kontaktlærarar og er i klassen kvar dag. 
 Elin Anete, Tone Helen, Elin iina og Kaia er assistenter i klassen. 

o Organisering

 Me snakka om tmeplanen og korleis me organiserer dagen. Bruker mykje 
deling og mindre grupper

o Turdag

 Kvar torsdag.  Viktg med gode kle og nok mat. Me er for det meste i 
Trollskogen og der er det ofe lit kaldt. Ha med ein ekstra ull/feeeegenser 
og votar i sekken.

o Samarbeid med barnehagen

 Ikkje heilt det same som før men me følgjer smitevernregler og 
gjennomfører t.d. kulturøkt. 

 Forventning heim/skule og ordensreglement

o Forventning heim/skule - utarbeida av FAU (sjå heimesida)
o Ordensreglar (sjå heimesida)
o Korona

 Klassen er ein kohoort – me har einge områder i friminuta, vasker hendene 

mykje. Og følgjer smitevernsreglar når me samarbeidar på tvers av klassene.

t 

 Vekeplan og lekser

o Me er avhengig av tlbakemeldinger frå dykk når det kjem tl mengden lekser eller 

vanskeligsgrad. 
o Vekeplan på heimesida

o Bilde og påminninger på faeebook

o Informasjonsmeldinger på visma

 Fagfornying 

o fagfornyinga 

 Dei ulike faga 

o Mate

 iy utgåve av læreverket – prøver ut ein del digitale produkt så ha 
tolmodighet og gi gjerne tlbakemelding både positve og negatve. 

o iorsk

 Lesing og lesetrening viktg, skal starte med lesekartlegging (blir gj.ført tre 
gonger i året frå 2.klasse)

 Øve på stavskrif, men skriveglede er og viktg.
 Øve på å jobbe sjølvstendig; lese seg tl kva dei skal gjera og stola på seg 

sjølve i arbeidet.
o Engelsk

 Har ein tme der me deler klassen i to – letare å vere munnleg aktv i mindre 
grupper. Blir meir skriving og lesing av engelske ord dete skuleåret. Eter 
kvart også lekser. 

o Fysak 

https://www.luster.kommune.no/samarbeid-med-heimen.257270.nn.html
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/fagfornyelsen/elever/?fbclid=IwAR2d3okm8fWmbSepPfIOYXRhvaoFxJi4OEhtwhEZostH_5HInVSyYZhPvnc
https://www.luster.kommune.no/styringsdokument.257267.nn.html


 Me har framleis eit stor fokus fysisk aktvitet både fagleg fysak og leik. Dei 
dagane det ikkje er gym har me fysak. Viktg med gode kle alle dagar. 

 §9a 

o Alle som jobbar på skolen, skal følgje med på at elevane har det bra.  

Dersom ein vaksen veit om – eller trur – at ein elev blir mobba, plaga, eller på 
andre måtar ikkje har det bra, skal ho eller han alltd gripe inn og stoppe krenkinga 
med ein gong, dersom det er mogleg seie frå tl rektor undersøkje det som har 
skjedd 

o Rektor har ansvar for å lage ein plan og setje inn tltak for at eleven igjen får det trygt

og godt på skolen. Dete blir kalla for skolens aktvitets

 Klassemiljø

o Me arbeidar mykje med det å ha respekt for kvarandre og kva det betyr
o språkbruk
o småprat 

 Saker frå foreldra? 

 Ymse 

o Meldinger i VISMA, det er ønskje at desse kjem før 8.15 

om morgonen då me ikkje alltd har td tl å sjå på dei utover dagen. 


