
               

 

501G Innhold på foreldremøter høsten 2020 
 
På grunn av koronasituasjonen må høstens foreldremøter gjennomføres klassevis. 
 
Tidsrammen for møtet er 45 minutter. Denne rammen må overholdes for at grupper med foreldre ikke 
skal møtes i korridorer og innganger. 
 
På grunn av koronasituasjonen blir det i år ingen servering. 
 
Det kan bare møte én forelder/foresatt for hver elev. 
 
Kontaktlærer må: 

- Før møtet rigge rommet slik at avstandskravet på minimum 1 meter kan opprettholdes 
- Desinfisere de flatene som skal være i bruk 
- Føre oppmøteliste med navn og telefonnummer. Lag listen på forhånd med utgangspunkt i de 

som er påmeldt. Det må gjøres opprop for å sjekke hvem som er til stede, og for eventuelt å 
føre på deltakere som ikke hadde meldt seg på. Deltakerlisten oppbevares etter møtet i 
klassens perm. 

- Ta et bilde som viser plassering i rommet. Bildet sendes avdelingsleder. Dette med tanke på 
eventuell smittesporing i etterkant. 

 
Kontaktlærer skal ikke vaske eller desinfisere flater etter møtet, da det utføres ordinært renhold i 
klasserommene hver morgen.  
 
Innkalling til foreldremøtene gjøres i år med brev via elev, da vi ikke har kontaktinformasjon til mange 
nok foreldre. Informasjon legges også ut på skolens hjemmeside og Facebook.  
 
Agenda: 
 

1. Hilsen og informasjonsvideo fra rektor  
Momenter i hilsenen: 
- Velkommen 
- Trygghet og faglig læring/utvikling, § 9A 
- Muligheter for tilrettelegging 
- Informasjonskanaler til foreldre/foresatte 
- Koronasituasjonen 

i. – endringer kan komme raskt 
ii. – egne regler i skolen der vi avviker avstandsgrensen i undervisning på gult 

nivå, der vi er nå 
iii. – ta opp bekymringer med kontaktlærer 

- Russetid 

  
2. Kontaktlærers tid med foreldre/foresatte 

Det lages en PowerPoint som kontaktlærer bruker som mal for den informasjonen skolen må 
gi. Denne kan kontaktlærer selv tilpasse og gjøre til sin. 

 
Momenter i PowerPointen: 
- Presentasjon av kontaktlærer med kontaktinfo; legge vekt på ønsket om kontakt  
- Om det daglige arbeidet i klassen: Hva gjør vi på skolen og hva forventes hjemme? 
- Mer om særskilt tilrettelegging, vise hvor man finner skjemaet for å søke 
- Fraværsregler 
- Skolens hjemmeside 

o Skolens lokale smittevernveileder 
o Generell informasjon om smittvern 

- Søknad om stipend: YOU-rådgiver kan hjelpe ved behov 
- Vise skoleruten 


