REFERAT FRA: 8. trinn foreldremøte
DATO 16.10.2018
STED: Åmot Ungdomsskole
Tilstede: Foreldre ved 8. trinnet, kontaktlærere, rådgiver, helsesøster
Fraværende: Rektor
Referat distribueres på Moodle
SAK NR.
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TEKST

Helsesøster Anna
På ÅUS tirsdager, har blant andre oppgaver ansvar for ÅUS.
Ungdomsveileder tilstede på mandager.
Søvn var blant emnene som ble tatt opp.
Trinnet deles i samtalegrupper etter jul, tema som samhold og sosial
kompetanse.
Alle elever blir innkalt til helsesamtale med helsesøster i løpet av 8.
klasse, dette blir det informert om i forkant.
Diskusjon rundt vektkontroll hos helsesøster.
Rådgiver Gry Nyberg
Valgfag – karaktersetting: standpunktkarakter i hvert fag dersom ikke
eleven fortsetter med samme fag, da blir det snittkarakter.
Flere har byttet, alle har ikke fått førstevalget sitt, men det ser ut til at
elevene har funnet seg til rette med fagene. Byttetiden avsluttet ved
høstferien
5 grupper med fysiske valgfag
1 gruppe levende kulturarv, 1 gruppe design og redesign
Språkfag: Tysk og spansk, en karakter samlet for muntlig og skriftlig.
De som skal velge seg studiespesialisering bør ha fremmedspråk.
Yrkesfag trenger ikke fremmedspråk.
Arbeidslivsfag: mange på dette trinnet har valgt dette. Praktisk prøving og
utplassering i 10. klasse
Utdanningsvalg er et fag for alle, ikke valgfag
8. klasse: Innovasjonscamp på våren.
PRYO PraktiskYrkesOrientering 14. juni: være med foresatte eller andre
kjente en dag på jobb, størst mulig grad å finne arbeidsplass for denne
dagen selv.
9. klasse PRYO-uke, skal også her helst finne arbeidsplass selv, men ikke
med foreldrene denne uken. Mange muligheter også utenfor kommunen.
Videregående skoler; Trysil og Elverum er nærmest. Vil ha besøk på
skolene og fra skolene i løpet av ungdomsskolen.
Individuell samtale med rådgiver i 10. klasse.
Foreldre må forberede ungdommene på:
Hva er jeg flink til?
Hva liker jeg?
Hva passer jeg til?

Ansvar:

Frist:
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Kontaktlærere
3 kontaktlærere fordelt i 2 klasser.
Fravær og generell praktisk info skal meldes inn til kontaktlærere.
Annen info som gjelder fag til faglærere.
Korrekt nummer til Mathias er 19123036990020 dersom noen har ugyldig
fravær, sjekk i Visma, må dette meldes inn på nytt. ( Har vært informert
feil nummer enkelte steder)
Hva som er gitt som lekser finnes i kalenderen i Moodle.
Klassene vil endres, bla vil skjevfordeling av kjønn rettes opp.
Foreldrene bes om å støtte endringen og la den nye fordelingen virke en
periode før vi gir tilbakemeldinger.
Klassemiljø:
Jente- og guttesnakk som jobber med læringsmiljø.
Uro i gangene, spesielt gutta. Dette jobbes det med.
Jentene føler seg «tilsidesatt» av de «bråkete» gutta.
Språkbruken er drøy, dette slås det ned på av lærerne. Dette gjelder blant
begge kjønn.
Plan for psykisk helse
Tema hver måned fordelt på lærerne som tar dette inn i fagtimene.
Loggbok
Hver elev har sin loggbok som er en bok eleven kan skrive inn det den
ønsker, en bok mellom lærer og elev.
Kultur for læring: Spørreundersøkelse som vi foresatte oppfordres til å
delta i. SMS er sendt ut.
Utviklingssamtalen som kommer snart vil ha hovedfokus på elevens
trivsel og hvordan være ungdomsskoleelev.
Boliviadagen 29. november: solidaritetsdagen.
Finne jobb selv, minimum inntekt kr 200,Lindys/Lingright – brukerkode må formidles av skolen.
Ylva Eidnes ansvarlig.
Må jobbe i Word lokalt på pc’n, det fungerer ikke i onlineversjoner.
Lærere på kurs 1. november
Foreldrene ble oppfordret til å finne på noe sosialt for klassen med
foreldre og barn. Erfaring viser at klasser som har en foreldregruppe som
kjenner hverandre godt og som har uformell sosial kontakt får bedre
klassemiljø.
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Det er laget en minnebok til Lund Moens familie med bilder fra de vonde
dagene i september.
Birkebeinerkomitè: Ellis, Elisabeth, Lill-Hege/Jon, Barbara, Nils, Veronica,
Ragnhild - leder
FAU – 2005-trinnet mangler penger etter Birkenvask. Hege sjekker dette
opp i FAU
Polen-tur: det står per dags dato 30 000 på klassekontoen, vi trenger ca
500 000 til en eventuell Polen—tur. Noen bør innkalle til et foreldremøte
hvor det avgjøres om vi skal jobbe for dette eller ikke.

Referent: Hege Dahle Meland 19.10.2018

