
Foreldremøte 1. klasse

Informasjon ved helsesykepleier

Helsesykepleier: Grete Landro Kvammen
Helsesykepleier er på skolen: tirsdag og torsdag, 08:00-15:00.
Kontor: til venstre for hovedinngangen.

Velkomne til å ta kontakt på mail:
grete.kvammen@sandnes.kommune.no

Se skolens hjemmeside for kontaktinfo!
Hva kan helsesykepleier bidra med?

Helsesykepleier har hovedfokus på helsefremmende og
forebyggende helsearbeid

Lavterskeltilbud, lett tilgjengelig for barn og foreldre

Taushetsplikt

Faste oppgaver: skolestartundersøkelsen 1.trinn, trivselssamtale i
3.trinn, vaksiner i 2., 6. og  7. trinn. Undervisninger:
fysisk/psykisk helse, vold og overgrep, pubertet.

Vekst og utvikling, (målinger 1.+3. trinn) syn og hørsel

Støttesamtaler med barna, sosiale/psykiske vansker. Åpen dør.
Tilbyr grupper i samarbeid med skolen.

Veilede og støtte foreldre i foreldrerollen



Samarbeider med og henviser til andre tjenester ved behov, f.eks.
ernæringsfysiolog og psykolog.

Skolestartundersøkelse:

Utføres i løpet av skoleåret på 1. trinn.
Barnet møter sammen med foreldre på helsesykepleiers

kontor,
Helsesamtale med helsesykepleier og somatisk undersøkelse

av lege (egen innkalling)
I forkant av samtalen vil helsesykepleier måle høyde/vekt.
Andre samarbeidspartnere:

Ernæringsfysiolog: Svanhild Ådnanes.
Psykolog: Lene Helland.
Skolelege: ingen ansatt per dags dato.

All kontakt går via helsesykepleier

Skolen - generell informasjon

● 9 flotte elever i første klasse.
● Storsamling kristendom - en gang i uken, ofte på

mandag første økt.
● bokstavinnlæring - mandag og onsdag
● uteskole på tirsdag
● Digital enhet - dette har ikke elevene fått ennå,

men det kommer etterhvert.
● Lekser- litt hver dag. Det er ikkje om å gjere å ha



mykje lekser, men lesinga er viktig. Her er det
viktig å gli frå lyd til lyd, og sei lyden når me skriv
den.

iMal

- iMAL - om metoden
- bruker tid på å gli fra lyd til lyd
- skrive bokstaven riktig
- øv minst tre ganger - viktig med repetert lesing
- kan diferensiere - gi lettere og vanskeligere

tekster viss det trengs.

Hva gjør vi hjemme

- Les minst tre ganger på leksa
- oppmuntre til lesing hjemme
- les gjerne andre bøker og tekster
- når dere leser andre tekster, la eleven få finne

ord og bokstaver vi har lært.
- oppmuntre til å lese og skrive

SOL - systematisk observasjon av lesing - vi tester
elevene minst to ganger i året, og observerer og
registrerer hvor de er i leseprosessen.



Kartleggingsprøver

○ Hva er kartleggingsprøver?
■ “Kartleggingsprøvene hjelper skolene og lærerene

med å finne de elevene som treng ekstra hjelp i
løpet av de første skoleårene.”
https://www.udir.no/eksamen-og-prover/prover/kartlegging-gs/

■ Gjennomføres årlig på skoler i hele landet.

○ Kartleggingsprøver på 1. trinn
■ Gjennomføring periode for alle kartleggingsprøvene

i 2023 ca uke 11-18
■ Lesing - ikke obligatorisk
■ Matematikk - ikke obligatorisk

Sosial kompetanse

● Zippys venner
○ livsmestring program for 1-2 trinn

○ lære å mestre dagliglivets problemer, å identifisere og snakke om følelser,

og å støtte andre som har det vanskelig.

○ baserer seg på seks historier om tre barn, deres familier og venner og

pinnedyret Zippy.

○ utforske temaer knyttet til følelser, kommunikasjon, relasjoner og

konfliktløsning med basis i de mange hverdagsproblemer, sorger og gleder i

livene til Zippy og vennene.

○ tegne, spille rollespill, gjøre øvelser, leke og samtale.

● Faste rutiner på skolen

https://www.udir.no/eksamen-og-prover/prover/kartlegging-gs/


○ Morgenrutine: Stiller opp ute, lesestund med mat, andakt,

samling...

○ Timer med flere sekvenser: leketid, samling, jobbing...

○ Andre rutiner: rekke opp hånden, ordenselever,

korg/pennal

Pennal brukes sjelden på skolen fordi det tar bort så mye
fokus fra faglige oppgaver.
Ellers er en vanlig skoledag ca slik: Inn 8.30, mat, samling
med andakt, arbeidsøkt i ulike fag. 9.45 - 10.05 - friminutt.
10.05 10 min lek før ny arbeidsøkt. 11.00: mat.11.30-12.00
Stort friminutt. 12.00 lek før ny arbeidsøkt ca 12.15-12.50.
Friminutt før SFO-time kl 13.00. Vi satser på lek mellom
arbeidsøktene.

Orden, rutiner og forventninger
Snakke om skoledagen hjemme
Vis interesse
Snakk positivt om skolen. Barn blir lett påvirket!
Ta kontakt om det er noe. Vi finner en løsning.

Gi beskjed til skolen via “Min skole”
om eleven er syk
om eleven ikke har fått gjort lekser
endring ved henting

Elevpermisjoner



Et premiss for læring er at elevene er til stede i skoletiden
«Når det er forsvarlig, kan skolen gi den enkelte eleven
permisjon i inntil to uker.» Friskoleloven § 3-13.

Paragrafen må sees i samsvar med Opplæringslovens § 2-1
som omhandler rett og plikt til grunnskoleopplæring.

Paragraf 9A
Regelverk mot mobbing og bedre håndheving.
Elevene har rett til et trygt og godt skolemiljø (§ 9A-2)
Elevenes egen opplevelse er avgjørende
Skolen skal ha nulltoleranse mot krenking som mobbing,
vold, diskriminering og trakassering (§ 9 A-3)
Skolen har aktivitetsplikt

Hjem-skole-samarbeid
Appen “Min skole”

Hva finner du på hjemmesiden? https://tryggheimforus.no/
Nyhetsbrev
Skolerute
Klasseområde
Ordensreglement (Under “Informasjon”)
https://bus.tryggheimforus.no/ordensreglement/
Ukeplan
Diverse informasjon



Visma Flyt Skole

Valg av klassekontakt
Klassekontaktens oppgaver:
Kontaktleddet mellom foreldrene og Foredrerådets
arbeidsutvalg (FAU)
Kontaktleddet mellom foreldrene og skolen:

Klassekontaktene kan arrangere en samling hvert halvår, for
eksempel å arrangere en spillekveld på skolen, et treff på
Sandnes sykkel- og aktivitetsgård, å møtes et sted for å grille
og lignende.

Noen frivillige?
Desse ble valgt:
Rebekka Berland
Odd Kristian Ims

Eventuelt
Bursdagsfeiring:
Vi inviterer klassen i bursdager.
50 kr i pengegave og mellom 50 og 100 kr i “gavegave”.

Vi starter ikke opp vennegrupper ennå, men kan komme
tilbake til det ved behov.


