
Referat frå foreldremøte i 10.klasse 14. september 2020 
 

Desse møtte: 

Solveig Hatletvedt, Jone Bringeland, Berit Marie Gaski, Margunn Nordbø, Kjetil Gård, Silje V. Flesjå, 

Mallin S. Iversen, Helene Bøe, Brit Rørheim, May Bente Roda, Hilde Turid Hebnes, Arve Rørheim, 

Anne May Bergeland, Tove Irene Kristoffersen, Lisa Breiland, Ann Kristin Svaboe, Beathe Kristin 

Strømskag, Brit Elin Nordbø, Hilde Kavli, Heidi Skeiseid, Ingvild Angelskår Moen, Anita Rørtveit, Per 

Steinsland og Ingeborg Rolfsen. 

1. Status klassemiljø.  

- Jone starta med å skrøyte av 10. klasse som har hatt musikal. Det gjekk over all 

forventning. Dei blei stadig betre ut over veka, og elevane tok meir og meir av. I den siste 

forestellinga var dei særdeles varme i trøya. Dei var lagspelarar heile gjengen.  

- I kvardagen ser me at dei er blitt eldre, men det store alvoret er ikkje gått opp for alle. 

- Me foreldre må oppfordre dei til å halde ut dei siste månadane. Spesielt dei som ynskjer 

å på internatskule må gjere ein ekstra innsats nå, for dei skal søkje på julekarakterane 

sine.  

- Miljøet ser bra ut. Ikkje store klikkar og elevane ser ut til å kunne vera med alle.  

- Lærarane opplev at elevane er mykje tryggare på kvarandre.  Så langt er hausten veldig 

bra.  

- Berit Marie gjekk gjennom paragraf 9 a. 

o Det er nulltoleranse mot mobbing- nytt regelverk om skulemiljø. 

o Alle elevar har rett til å ha eit trygt og godt skulemiljø som fremjar helse, trivsel 

og læring.  

o Skulen skal: - Følgje med på at elevane har det trygt og godt på skulen.  

o Dersom ein elev opplev at ein ikkje har det greitt, er det eleven sin oppleving så 

betyr noko.  

- Forventningar: Skulen har forventningar både til seg sjølv og oss som foreldre.  

- Skulen forventar at me som foreldre fylgjer opp. At elevane kjem utkvilt til skulen og 

kjem på tida. Lærarane opplev at elevane er særdeles trøtte måndag morgon. Som 

foreldre bør me kanskje sørge for at eleven ikkje søv lenge sundags morgon, for då får 

dei ikkje sove sundagskveld og det går ut over resten av veka.   

- Det skal vera ein jamn dialog mellom foreldre og skulen.   

 

2. Karakterar og varsling v/ Solveig 

- I år er det standpunktkarakterar. Standpunktkarakterar kan klagast på.  

- Dersom du tidlegare gjekk ned i karakter frå 1. til 2. andre semester fekk du skriftleg 

åtvaring.  Det gjer du ikkje lenger. Men dersom barnet ditt ikkje får karakter, skal du ha 

skriftleg åtvaring.  

- I kroppsøving skal og innsatsen din telje på karakteren. Før talte ikkje den. Men nå skal 

den vektleggjast.  

-  Dersom du ikkje har standpunktkarakter i faget kan du ikkje få ta eksamen.  

-  I mars kan du søkje om tilrettelegging i munnleg eller skriftleg eksamen. Dei som har 

dysleksi eller allergi kan du søkje om å få ein time ekstra.  



- Fråvær vil koma på vitnemålet. Sjukdom etter fjerde dagen kan ein få stryke. Solveig 

skulle få sjekke om fråværsreglane var endra nå grunna korona. Administrasjonen vil 

legge ut skjema som ein kan be om å slette fråvær.  

- Dersom ein ynskjer å klage på ein standpunktkarakter eller eksamenskarakter, er det 10 

dagars klagerett. Dersom du skal klage må du snakke med læraren først.   

- Klagen skal om rektor, så til Fylkesmann og tilbake til rektor. 

- Når det gjeld munnleg eksamen veit ein ikkje heilt datoen. Dersom ein skal klage der, må 

det skje same dagen, og det kan berre klagast på formelle feil.  

- I skriftleg eksamen startar førebuinga i språkfaga 18. mai. Matematikk er siste eksamen 

og den er 25. mai.  

 

- Glidelåsen er eit samarbeid mellom grunnskulen og vidaregåande skule. Det er for dei 

som treng ekstra tilrettelegging i samanheng med overgangen til vidaregåande skule. Då 

blir det eit samarbeid dei siste månadane av ungdomsskulen. Solveig tar ein telefon til 

deg som foreldre om de ynskjer å vera med i prosjektet. Det vil då bli oppretta ein 

«heiagjeng» der me foreldre er med, samt ein person eleven plukkar ut. Dette er ikkje for 

dei som har ekstraundervisning, men dei utanom som treng litt ekstra støtte.  

 

3. Vidaregåande skule: 

- Margunn har elevane i matte. Ho er imponert. Elevane er interessert i personleg 

økonomi, og jobbar godt. I naturfag arbeidar dei med arv og miljø.  

- Ho har dei i tillegg i utdanningsval. Det er praktisk. Nå spør dei om mange spanande ting.  

- Dei får ikkje desse dagane med hospitering på dei vidaregåande skulane som er vanleg. 

- Yrkesmessa på Tau er også avlyst. Då må me få gi dei mest mogleg på alternative måtar. 

- Dei må få ein tryggleik i dei 15 ulike linjene dei kan velja.  

- I november/ desemberskal ein ha eit møte med Strand vgs med både elevane og 

foreldre. Me håpar at situasjonen med Korona er slik at me kan gjennomføre det. Før jul 

får dei eit brev i posten med min ID. Elevane treng min ID for å kunne søkje.  Alle får ein 

skuletime kvar i januar/februar med rådgjeving hjå Margunn der ho er med dei å søkjer. 

Foreldre og blir invitert dersom det passar. Margunn er fleksibel til å ha samtale med oss 

foreldre på ettermiddagstid.  

- I januar/februar har alle fylket sine skular open dag. Det håpar me at dei får lov til. Dette 

pleier å vera på ettermiddagen. 

- Fleire elevar er stressa og redde for å velja feil. Det er ikkje farleg å velja feil. Lærarane 

sine råd er å fullføre det året du har starta på, men det går an å velja nytt igjen. Året vil 

uansett ikkje vera bortkasta.  

 

4. Juleball 

- Det er 10. klasse som arrangerer juleballet. Dei pleier å få litt tid i desember til å 

planleggja, og underhaldninga må godkjennast av lærarane.  

- Det er foreldra i 10. klasse som er med som vakter. Det pleier å vera tett opp mot jul. 

Foreldra er med å organiserer med pengane. Overskotet går til klassekassa.  

- Dersom me ikkje kan arrangera ballet til jul går det an å tenkje at ein kan gjere det til 

påske eller sommaren.  

 

5. Status/ moglegheiter for avslutningstur i juni.  

- Avslutningsturen blir sannsynlegvis ikkje på Evje til den tida som er satt opp.  Då var det 

fullt. Tidlegare år har fjorårets 10.klasse bestilt når dei er der. Dei var der ikkje dette året, 



og derfor var ikkje denne veka tilgjengeleg.  Det vanlege er to overnattingar på Evjetun. 

Me drøfta om me skulle tenkja eit anna tidspunkt, eller endra plass. 

o Plan A:  Jone tek kontakt med Evjetun og prøver å få endre datoane på turen slik 

det framleis blir i juni, men etter munnleg eksamen.  

o Plan B: Dersom ein ikkje får Evjetun, ynskjer ein å finne ein leirstad i nærleiken 

slik at ein framleis kan nytte seg av rafting og gokart. 

o Plan C: Dersom dei andre løysingane ikkje går, prøver me anten å finna eit anna 

tidspunkt eller reiser ein annan stad. Voss er også eit kjekt alternativ. Klatrepark i 

Sirdal går kanskje også. 

6. Ymse 

- Munnleg eksamen skal det øvast på. På nyåret vil det bli prøvemunnleg. Lærarane her 

har vore sensorar tidlegare, og kan dela informasjon med elevane. Nå er det vanleg å ha 

ein 10 minutts presentasjon og opp mot 20 minutts utspørjing. Det treng ikkje vera lang 

PPpresentasjon, men elevane skal snakka sjølv i 10 minutt.   

- Tysdagar er det leksehjelp frå 14.30 – 15. 30. Då er Jone i klasserommet. Han hjelpar med 

det han kan.  

- Alle må inn på nytt å abonnere på minskule. Vekeplanen ligg under 10.klasse og under 

info.  

 

7. Val av klassekontakt.  

Silje og Mallin går ut. Kjetil sit vidare. Han blir FAU representanten vår.  Hjørdis har sagt seg 

viljug til å sitja som klassekontakt  

 

8. Foreldra sine saker: 

- Innspel frå foreldre at på grunn av alt dei missar grunna Kovid 19 kan det godt bli lagt 

opp til ein kjekk aktivitetsdag. Kanskje ein dagstur til Nedstrand? 

- Julegraut: Hilde Turid og Lisa lagar graut. Måndag 21. desember   

- Me foreldre må vera innstilt på å vera vakter på juleballet.   

- Dersom det blir is kan ein satsa på skøyter i lag ein ettermiddag.  

- Mot sommaren kan me ha ein kveld med grilling ved sjøen.   

Takk for ein positiv kveld! 

 

Referent Silje V. Flesjå 


