
 

Kjøllefjord skole 2010 

DETTE ER VIKTIG PÅ KJØLLEFJORD SKOLEDETTE ER VIKTIG PÅ KJØLLEFJORD SKOLEDETTE ER VIKTIG PÅ KJØLLEFJORD SKOLEDETTE ER VIKTIG PÅ KJØLLEFJORD SKOLE & SFO & SFO & SFO & SFO........    
TYDELIG KLASSELEDELSETYDELIG KLASSELEDELSETYDELIG KLASSELEDELSETYDELIG KLASSELEDELSE    

Lærer skal:Lærer skal:Lærer skal:Lærer skal:    
Team & kollegietTeam & kollegietTeam & kollegietTeam & kollegiet skal: skal: skal: skal:    Ledelsen skal:Ledelsen skal:Ledelsen skal:Ledelsen skal:    Kontakt medKontakt medKontakt medKontakt med foreldrene foreldrene foreldrene foreldrene    

 
 

 Være klar når det ringerVære klar når det ringerVære klar når det ringerVære klar når det ringer 
    
    

 Introdusere timenIntrodusere timenIntrodusere timenIntrodusere timen        
 Forklare elevene hva 

som skal læres og 
gjøres (mål) 

 
    

 FFFFelles avslutelles avslutelles avslutelles avslutning ning ning ning av timen av timen av timen av timen     
 Hva har vi/dere lært? 
 Oppsummering  
 Samlende aktivitet 
 Rydding  

    
 Være godt forberedtVære godt forberedtVære godt forberedtVære godt forberedt        

 Det er lurt å ha en plan 
B hvis noe skjærer seg. 

 Ha variasjon i arbeidet 
 Ha nok arbeid til alle 

 

 Lojalitet + felles oppfølging Lojalitet + felles oppfølging Lojalitet + felles oppfølging Lojalitet + felles oppfølging 
av reglerav reglerav reglerav regler    

 Vi må tørre å si 
fra/minne hverandre 
på ting i hverdagen. 

 Alle elevene på skolen 
er ”våre” – vi er 
voksne og er nødt å 
reagere ved 
henvendelser. 

    
 Hvert trinn må ha sine Hvert trinn må ha sine Hvert trinn må ha sine Hvert trinn må ha sine 

kjørereglerkjørereglerkjørereglerkjøreregler    
 Teamene må opplyse 

kollegiet hvilke 
spesialregler som 
gjelder. 

    
 KollegaKollegaKollegaKollegasamsamsamsamarbeidarbeidarbeidarbeid    

 Man drøfter saker med 
kolleger på teamet ved 
behov. 

 Samarbeidet kan være 
uformelt. 

 

 God dialog med lærerneGod dialog med lærerneGod dialog med lærerneGod dialog med lærerne    
 Lærere skal kunne 

stikke innom kontoret 
uten å måtte avtale det 

       
 OppfølgingOppfølgingOppfølgingOppfølging    

 Repetisjon på ting vi 
jobber med;  

 Vurdering 
 ”Mitt valg” 
 Virksomhetsplanen  

 
    

 GGGGi tid til hverandre og til i tid til hverandre og til i tid til hverandre og til i tid til hverandre og til 
arbeid som blir satt i gangarbeid som blir satt i gangarbeid som blir satt i gangarbeid som blir satt i gang    

 Ikke ha møter for 
møtets skyld 

 Ta hensyn til hektiske 
perioder 

    
 Se den enkelteSe den enkelteSe den enkelteSe den enkelte    

 det er viktig å bli sett 
og satt pris på☺ 

 

 Kontaktlærer skal ha 2 Kontaktlærer skal ha 2 Kontaktlærer skal ha 2 Kontaktlærer skal ha 2 
foreldremforeldremforeldremforeldremøter + 2 øter + 2 øter + 2 øter + 2 
konferansetimer i åretkonferansetimer i åretkonferansetimer i åretkonferansetimer i året    

 På foreldremøtet på 
høsten skal 
forventninger til både 
skole og hjemmet 
drøftes. 

 
 Foreldrene skal vite om tingForeldrene skal vite om tingForeldrene skal vite om tingForeldrene skal vite om ting    

– Bedre å ta en telefon 
for mye enn en for lite. 

 
    

 Viktig info skal på Viktig info skal på Viktig info skal på Viktig info skal på 
ukeplanenukeplanenukeplanenukeplanen    

 
 Ved behov utenom: Ved behov utenom: Ved behov utenom: Ved behov utenom:  

 lag individuelle avtaler 
med foreldrene 

 
    

 


