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Foreldremøter, konferanser og jentegruppe  
 
 
 

Foreldremøter og konferanser 
 

Skolen har nå kommet godt i gang, det er tid for foreldremøter, og litt seinere på høsten blir det 
konferanser. Det er viktig at alle foresatte kommer på disse møtene, da god kontakt mellom skole 
og hjem er en vesentlig faktor for at elever skal lykkes i skolen. 
 
Skolen innfører i år en ny ordning for konferansetimene. Mens man tidligere bare fikk snakke med 
kontaktlæreren i disse møtene, vil i år alle skolens lærere være tilgjengelige. Vi kommer tilbake 
med nærmere detaljer om selve gjennomføringen. Dette gjør vi for at elever og foresatte skal få 
bedre forståelse av det som blir snakket om, og for at faglærerne skal få uttrykke sine vurderinger 
og råd med egne ord.  
 
 

Jentegruppe 
 

Arnhild (helsesøster) og Hanne (sosiallærer) starter opp en jentegruppe på skolen i nær fremtid. 
Tanken er å samles ca. en gang hver 14.dag for å prate om ting som opptar deltakerne. Aktuelle 
tema kan f.eks. være; kropp, rus, vennskap, internett, osv. For at disse samlingene ikke skal gå 
ut over fag, vil det bli lagt til forskjellige tidspunkter. Oppslag som forteller mer om hvor og når 
dette skjer blir hengt opp på skolen. Alle elever som er interessert kan melde seg på, men det blir 
et begrenset antall plasser.  

 
 
Presisering når det gjelder fraværsføring 
 

Viser til tidligere skriv om dette. I forbindelse med fravær ført i It’s learning vil skolen benytte 
koden B (Borte-ukjent grunn) inn til det er levert melding. Hvis foresatte ikke leverer melding eller 
tilsvarende dokumentasjon, vil dette fraværet bli gjort om til UF (Ugyldig fravær). Melding om 
fravær må leveres seinest en uke etter at eleven har kommet tilbake. Oppsummerende og ikke 
spesifikke meldinger for fravær vil ikke bli godkjent. 

 
 
Er det ytterligere spørsmål om noe av dette, kan dere ta kontakt med skolen. 
 
 
 
 
 

  Hilsen Stig Jørstad   
 


