TEMAPLAN FOR FORELDREMØTER VED HELLAND SKULE
Kontaktlærarar skal kalle inn foreldrekontakter til planlegging av foreldremøta
på klassesteget.
HAUST
1.steg

•
•

Informere kort om skulen
Innhald i opplæringa,
arbeidsplan + årsplanar
blir lagt ut på OneNote
• Informere om fritaksrett i
KRLE og evt. spørsmål
om løyveskjema.
• Foreldremedverknad.
− Gå gjennom forventingar
heim-skulesamarbeid
(arket vart delt ut på
førskuleforeldremøte i
vår)
− Lekser og korleis hjelpe
til?
− Korleis kan foreldra
hjelpe i dei enkelte faga?
• Rutinar i klassa +
informasjon om rutinar
elevfråvær
• Evt. anna som er relevant
for foreldregruppa
• Sosiale medier
• Foreldrekvarter

2.steg

Gode matvanar
Lesetips og «Leseunivers».
Forventning til heimen at dei
aktivt bidreg til leseopplæringa.

VÅR

•

•
•
•
•
•

RESSURSAR /
PERSONAR
Dataspel avgrens
mengde og type spel,
sosiale medier, nettvett,
personvern og
førebygging.
Foreldremedverknad
Rutinar i klassa
Evt. anna som er
relevant for
foreldregruppa
Mobbing/ samhold.
Forslag om å danne en
sosialkomité for klassa
Foreldrekvarter

Kontaktlærarar på
trinnet
UDIR:
https://www.udir.no
/utdanningslopet/gr
unnskole/
Redd barna: De
viktige foreldrene.
https://www.reddba
rna.no/vaartarbeid/barn-inorge/nettvett/tilforeldremoetet/deviktige-foreldrene

Nasjonale kartleggingsprøver i
lesing og rekning
Tema: lesing (biblioteket)

Dataspel: avgrens mengde og
Informasjon:
type spel.
• Fritaksrett i KRLE.
• Årsplanane i faga blir lagt
ut på OneNote
• Rutinar elevfråvær

3.steg

Kva forventar vi av kvarandre på Tema:

www.dubestemmer.no

dette steget: gode arbeidsvanar
og oppfølging av lekser.

Nettvett og mobilbruk, deretter
drøfting i foreldregruppa.

Informasjon:
• Innsamlingsaksjon.
• Fritaksrett i KRLE.
• Årsplanane i faga blir lagt
ut på OneNote
• Rutinar elevfråvær

4.steg

Kva forventar vi av kvarandre på Tema: nettverk og mobilbruk,
dette steget: god oppførsel, anti- deretter drøfting i
mobbing, forventningar heim –
foreldregruppa.
skule.
Informasjon:
• Tur til akvariet, våren
• Fritaksrett i KRLE.
• Årsplanane i faga blir lagt
ut på OneNote
• Rutinar elevfråvær

5.steg

Informasjon om nytt i 5.klasse:
vekeplan, oppfølging av lekser,
organisering av kroppsøving med
dusjing m.m.
Arrangement i regi av
foreldre/føresette?
Nasjonale prøver
Lucia – Bollebaking (Alle
foreldre/føresette)

Tema: nettverk og mobilbruk,
deretter drøfting i
foreldregruppa.

Nettvett, filmsnuttar som
«Marius», «Hotbabe», «Mannen
i bakgata» og «På gutterommet»
kan nyttast, deretter drøfting i
foreldregruppa og ev elevarbeid
på skulen.
Samarbeid foreldre: Lese (akr,
må finne), prate i grupper, felles
drøfting.

Informasjon:
Romsdalsmuseet.
• Fritaksrett i KRLE.
• Årsplanane i faga blir lagt
ut på OneNote
• Rutinar elevfråvær

6.steg

Kva forventar vi av kvarandre på
dette steget: fokus på respekt i
høve sosial omgang med
kvarandre (andre sine ting,
ordbruk/ skjellsord..)

Tur til Ålesund (Hurtigruta –
foreldre betalar ekstrakostnader
med hurtigruta vs. retur med
buss)
Leirskule.

17.mai (foreldrekontaktsak)
Tema mobbing: PPT/psykolog
Informasjon:
og skulen sin måte å arbeide
rundt ei sak.
• Fritaksrett i KRLE.
• Årsplanane i faga blir lagt

www.dubestemmer.no

•

7.steg

ut på OneNote
Rutinar elevfråvær

.
Res. elevundersøkinga.
Leirskule

Tema: mobbing. Bruk gjerne
«Kjetil og Kjartan» i
mobbeførebygginga
Informasjon om val av
2.framandspråk eller fordjuping,
og valgfag til 8.klasse.

Informasjon
• Fritaksrett i KRLE.
• Årsplanane i faga blir lagt
Res. Elevundersøkinga.
ut på OneNote
• Rutinar elevfråvær
MOT-informasjon
Tema: sjølvbilete og kosthald.

8.steg

www.dubestemmer.no
Forventar, rutinar og anna som
Nettvett, filmsnuttar
møter elevane på ungdomssteget. «Fotoalbum» og «Tagga på
nett», deretter drøfting i
Nasjonale prøver
foreldregruppa og elevarbeid på
skulen
MOT v/Anne
Generell status basisfaga (norsk,
Informer om fritaksrett i KRLE. matematikk og engelsk)

Årsplanane i faga blir lagt ut på
OneNote
Minne om at det er mogleg å
bytte gruppe i
framandspråk/språkleg
fordjuping før haustferien.
Informasjon rutinar elevfråvær
Klassetur

9.steg

Generell status basisfaga (norsk,
matematikk og engelsk)
Mat og helse avgangsfag.
Organisering kunst og handverk/
mat og helse/ fag og arbeidstime
Årsplanane i faga blir lagt ut på
OneNote
Kva forventar vi av kvarandre på
dette steget

Generell status basisfaga (norsk,
matematikk og engelsk)

Klassetur
Informer om fritaksrett i KRLE.
Informasjon rutinar elevfråvær

10.steg Generell status basisfaga (norsk, Avslutningsfest i juni lagt til
matematikk og engelsk)

fleirbrukssalen Tresfjord skule.
Sjå utarbeida mal for kven som
Informasjon om K&H og musikk gjer kva.
i 10.kl
Avslutningsdag torsdag kveld
siste skuleveka (grunna sensur
Årsplanane i faga blir lagt ut på skriftleg eksamen).
OneNote
Res. Elevundersøkinga.
Kva forventar vi av kvarandre på
dette steget
Informasjonsmøte i januar med
Informer om fritaksrett i KRLE. Mari K. ang søknad til VGS.

Rådgjevar
Rådgjevar

Informere om VGS

Eksamen

Informasjon rutinar elevfråvær

Det blir sjølvsagt høve til å ta opp andre tema også, klasser er ulike og enkelte år
treng dei andre viktige tema enn det som står på plana. Det er likevel tanken at denne
planen skal vere styrande slik at årskulla har vore innom desse emna i løpet av
skuletida si.
Kontaktlærarar har ansvaret for å gjennomføre foreldremøte på alle steg i samarbeid
med klassekontaktene. Andre aktuelle ressursar ein kan samarbeide med, er til dømes
helsestasjon, kommunepsykolog, PPT, barnevernet, kommunalsjef oppvekst, rektor,
inspektør, bibliotekar, rådgjevar.
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