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Referat fra foreldremøte i 8C, 31.08.2020  

 

Det var godt oppmøte av foreldre/foresatte. 

1. Introduksjon av kontaktlærerne, Anne Karine Austenaa Johansen og Hilde Margrethe 

Nordbø, sosiallærer Wencke Brit Øistensen og helsesykepleier Lillian Ravnåsen. 

2. Lillian snakket med foreldrene om hennes stilling og tips til å håndtere ungdommene. 

Wenche Brit snakket om sin stilling og paragraf 9A. Alle elever har rett til å ha et trygt 

og godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring. Det er nulltoleranse mot 

mobbing i skolen. Det er elevenes egen opplevelse av hvordan de har det på skolen, 

som er avgjørende. Skolen skal sørge for at alle elever har det trygt og godt på skolen. 

Meld fra til skolen (kontaktlærer) hvis ditt barn ikke har det bra på skolen.  

3. Anne Karine og Hilde gikk gjennom den videre sakslista. 

4. Trafikksikkerhet. Vi har som mål at ingen elever eller voksne tilknyttet skolen vår skal 

bli skadet eller drept i trafikken. Å være en trafikksikker skole innebærer ikke en 

garanti for at ulykker ikke skjer, men det er et kvalitetsstempel på et godt og helhetlig 

trafikksikkerhetsarbeid. Trafikksikkerhetsplanen er utarbeidet med grunnlag i kriterier 

Trygg Trafikk mener en skole bør oppfylle for å bli godkjent som en trafikksikker 

skole, og planen inngår i Froland kommunes helhetlige arbeid for å bli en trafikksikker 

kommune.  Alle elever skal bruke sykkelhjelm til og fra skolen og på sykkelturer i 

skolens regi. Dette gjelder også ved bruk av sparkesykkel. I dag er det foreldrene som 

bestemmer når deres barn skal få lov til å sykle til/fra skolen. 

5. Leksehjelp, lekser. Leksehjelp hver onsdag, kl.14.30 - 15.30. Leksene er til siste timen 

elevene har faget hver uke, for eksempel er engelskleksa til onsdagene. Følg med på 

timeplanen. 

6. Ernæring, søvn og fysisk aktivitet. Lillian snakket en del om dette, og kontaktlærerne 

fulgte opp med å presisere viktigheten av å spise og sove nok og møte opplagt på 

skolen.  

7. Klassemiljø. Vi hadde en veldig fin tur til strendene på Fevik første uken. Anne Karine 

forklarte hvorfor det hadde blitt mange meldinger i forkant av turen og takket 

foreldrene for all hjelp i forbindelse med turen.  

8. Nye permisjonsregler. Se info på hjemmesida. Melding om dette har og blitt sendt i 

VISMA.  

9. Data/mobilbruk. PC blir brukt på skolen når lærer har godkjent det. Mobilbruk er 

forbudt i skoletida. Skal ligge avslått i sekken. Brudd på regelen: mobil blir tatt inn og 
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må hentes på kontoret etter siste time. I tillegg blir det ordensanmerkning. Se 

ordensreglementet som ligger på skolens hjemmeside. 

10. Bli kjent samtaler blir gjennomført i uke 37.  

11. Orden og oppførsel: Elevene får karakter i orden og oppførsel med denne graderinga: 

god, nokså god og lite god. Se ordensreglementet.  

12. Nasjonale prøver i lesing, engelsk og regning, uke 37-39.  

13. Foreldrerepresentantene ble valgt uten kontaktlærerne til stede.  

 

Det kom ingen spørsmål om sakslista. 

Hovedrepresentant: Åse-Guri Imeland 

Vara: Per Arne Tønnessen 

 

Referenter: Hilde Margrethe Nordbø og Anne Karine Austenaa Johansen 

 
 


