
FORELDREMØTE 
3.TRINN

2. september 2020



Agenda
■ Informasjon fra AKS og ledelsen

■ Presentasjon av lærere

■ Valg av klassekontakt og FAU

■ Presentasjon av foresatte

■ Læringsmiljø og skole-hjem samarbeid

■ Ny læreplan

■ Nytt læreverk i matematikk

■ Praktiske opplysninger

■ Eventuelt



Informasjon om AKS - Håvard Thorsby

■ Lillebasen med baseleder Ove Tuverud

■ Storebasen med baseleder Håvard Thorsby

■ Rektor er faglig og administrativ leder, men hos oss er det 

ansvaret delegert til undervisningsinspektør Marit Johansen

■ Mer enn 20 assistenter som har god kompetanse innen 

dans, fotball, idrett, musikk, teater, forming, kunst, 

animasjon, pedagogikk og mye annet

■ Dagsrytme

■ Åpent 7.30 til skolestart og fra skoleslutt til 16.30



Informasjon fra ledelsen - Kristin 
Standal

■ Smittevern på Bolteløkka skole

■ Rehabilitering av skolen

■ IST everyday og skolemelding



3. trinn

■ Endre Brynildsen - blå

■ Sigrid Josefine Holtvedt- gul

■ Ingvild Bergh - rød

■ Bjørn Jaavall – vikar

■ Kristine - assistent

■ Else Britt – sykemeldt fram til høstferien



Velge klassekontakter og FAU

■ To klassekontakter i hver gruppe

■ To FAU-representanter fra hver gruppe

■ Vi kommer tilbake til dette ved slutten av møte, og håper at 

vi slipper å trekke;)





Presentasjon av foresatte

■ Si navnet ditt, hvem du er foresatt til og hvilken gruppe 

barnet ditt går i.



Læringsmiljøet på trinnet

■ Språkbruk

■ Grensesetting

■ Hvordan vi jobber med dette på skolen

■ Vennegrupper i rød, blå, gul - gjør det ute for eksempel

■ Bursdager – sin gruppe, jentene eller guttene i gruppen/på 

trinnet

■ Skole-hjem samarbeid



LK2020 – Ny læreplan

■ Grunnleggende ferdigheter i alle fag

■ Færre kompetansemål

■ Dybdelæring

■ Vi jobber i temaperioder – Byen vår

■ Onsdager – hver tredje uke



Nytt læreverk i matematikk
■ Dragon Box

■ To bøker og to apper

■ Handler om utforskning, problemløsing, mattesamtaler, 

beskrive, argumentere, prøving og feiling – vi er med i 

prosessen på utforskning

■ Dere kan følge med i progresjonen

■ Lekse i en av bøkene etter hvert

Vise frem fortelling som eksempel

https://d1aickiger2cu.cloudfront.net/2020/NorwayYear1/ass

ets/Book_Story/duo.pdf

https://d1aickiger2cu.cloudfront.net/2020/NorwayYear1/assets/Book_Story/duo.pdf


Praktiske opplysninger

■ Mandag, tirsdag, onsdag og fredag: skolestart kl. 8:15 og 

avslutter 13:45

■ Torsdag: skolestart kl. 8:15 og avslutter 14:15

■ Smartklokker: SKAL være i skolemodus til man blir hentet 

på AKS eller går hjem.

■ Hvis elever skal hentes/leveres i løpet av skoledagen, ring 

kontoret, så tar kontoret kontakt med oss.

■ Uteskole: betyr at vi skal jobbe med fag ute. Pass på riktig 

klær og nok mat og drikke.



Eventuelt

Bolteløkka født 2012



Velge klassekontakter

■ To klassekontakter i hver gruppe

■ En FAU-representant og en vara fra hver gruppe


