Referat fra foreldremøte for 10. trinn
Åmot Ungdomsskole tirs. 23.08.16

Sak 1: Informasjon om nytt på trinnet, v/teamleder Olav Skjæret
- Nye lærere: Olav inn i matte og naturfag (10B), Mads inn i naturfag (10A), Erik
går inn i norsk i begge klassene (ut fra RLE og norsk fordypning), Monika inn i
norsk fordypning.
- Ny «mobilskole»: WISMA. Se info på skolens hjemmeside. Obs: Dere kan nå
sende melding direkte til læreren dere ønsker å nå. Se oversikt over de ulike
numrene i Moodle.
- WISMA inneholder også en løsning der både elev og foresatt kan logge inn for å
se oversikt over fravær, anmerkninger og karakterer på prøver. Gå inn på VISMA
FLYT på skolens hjemmeside eller i Moodle. Bruk ID-porten med f.eks. MinID
eller BankID. Viktig at dere som foreldre går inn for å gi/ikke gi samtykke til
transport, publisering av bilder mm.
- Lekser legges i kalenderen i Moodle, mulighet for foreldre å sjekke lekser,
innleveringer og prøver her.
Sak 2: Informasjon fra rektor Ellen
Viktige datoer:
o 8. mai: Opplysning om trekkfag
o 16. mai. Skriftlig eksamen i matematikk
o 18./19. mai Skriftlig eksamen i engelsk
o 22.-24. mai Skriftlig eksamen i norsk (bokmål og nynorsk)
o Juni: Muntlig eksamen, dato er ikke satt enda.
o 22. juni: utdeling av vitnemål, avslutning for trinnet
188 dager igjen av grunnskolen. Viktig med fokus, vis at dere har forventninger til barna
deres!
Sak 3: Informasjon fra rådgiver Kjetil
- Informasjon om VGO
Viktige datoer/ukenummer:
o Uke 43: VGO-dag. For å få et innblikk i utdanningsprogrammene. Ikke sikkert eleven
får info på den skolen de helst vil gå på, men skal gi et innblikk i hva studiet
inneholder. I tillegg denne uka: Utdanningsmesse. Den samme som de var på i fjor,
dra på denne sammen med sønn/datter. Vis interesse!
o Uke 46: Utprøving på skolen eleven ønsker å gå på.
o 02.11.16: Kjetil kaller inn til informasjonsmøte. Elevombudet, Siri Valvatnet, sjefen
for IB kommer for å gi info. Informasjon om inntaksrutiner og søknad til VGO.

o November/desember: Elever med IOP – foreldrene kalles inn til sakkyndig råd for å
forberede overgangen til VGO.
1. februar: Søknadsfrist for elever med særskilte behov. Svar før 17. mai.
1. mars: Søknadsfrist for ordinære elever. Opplæring gis av skolen. Svar rundt 10. juli.
Behovet for yrkesfaglig utdanning øker.
Tenk igjennom: Skal eleven flytte på hybel alt etter 10. klasse?
Ikke nøl med å ringe hvis dere lurer på noe.
Sak 4: Informasjon fra kontaktlærerne ved Erik
- Forfatterbesøk tirsdag 30. kl. 18.00-19.30. Kari Klinge Lindbo forteller om «Far
og Sachsenhausen». Vi ønsker at elevene skal delta, relevant for Polenturen og
kompetansemål i norsk, samfunnsfag og RLE.
- Husk å levere HELFOkort, pass og forsikringsbevis!
- Polenoppgaven – har begynt arbeidet med denne. Flere oppgaver knytt til ulike
fag, bokmål, sidemål, RLE og engelsk muntlig. Elevene har fått oppgavetekst på
papir, den ligger også i Moodle. Se kalender og oppgavetekst (moodle) for datoer
for innlevering, veiledning og framlegg.
- Utviklingssamtaler – dato ikke satt. Bare en obligatorisk samtale på høsten,
deretter er vårens samtale valgfri. Meld inn hvis dere ønsker denne (vi sender sms
når det nærmer seg).
- Biblioteket kan skaffe aktuelle bøker som kan brukes til oppgaven.
- Følg med i kalenderen i moodle for datoer for terminprøver, prøvemuntlig mm.
Sak 5: Hvite busser-turen v/turkomiteen
 AVREISE 2. SEPTEMBERR 07.00. Ta med solid matpakke og drikke til den første
dagen.
 ANKOMST 9. SEPTEMBER. Vi er i Oslo ca. 18.30, skolen sender sms fra Bast.
Programmet for øvrig: Se eget dokument
 Matpenger fra klassekassa deles ut til faste tider hver dag av foreldrene som er med.
 Pakkliste ligger i moodle. Pakk gode sko, det blir mye gåing. Converse og ballerinasko
frarådes. OBS: Det dere trenger av utstyr på båten, slik som toalettsaker og
sokker/undertøysskift, må ligge i HÅNDBAGASJEN. Vi får ikke tak i bagen når vi
er på båten.
Sak 5: Sak fra klassekontakt
o Komite for avslutningsfesten – ble satt ned i 8. klasse? Dette sjekkes av
klassekontaktene.
o Jobbing i forbindelse med Birken – se egen liste i Moodle.
o Sissel fortsetter som klassekontakt for 10B
o Siw fortsetter som klassekontakt for 10A, men ønsker ikke å fortsette i FaU.
o Lise Skogheim går inn for Siw i FaU.

