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Til alle foresatte ved Stenbråten skole 
 
Innkalling til foreldremøte 30. august 
 
Inkluderende undervisning er tema for skoleåret 2018-2019 på Stenbråten skole. Som 
foresatt har du en viktig rolle i å bidra til at ditt barn og andres barn erfarer at de har et 
trygt og godt skolemiljø, og at de hører til på Stenbråten skole og nærmiljøet vårt. Vi 
som arbeider på Stenbråten skole, vil gjerne ha et godt samarbeid med deg! 
 
Stenbråten skole og FAU arrangerer møte for alle foresatte ved skolen 30. august. 
Møtet erstatter det ordinære foreldremøtet for høstsemesteret. Målet med møtet er å 
etablere en felles forståelse av skolens, elevens og hjemmets ansvar for å ivareta et 
trygt og godt skolemiljø for alle elevene. Møtet er delt i to, der første del er et 
inspirerende foredrag ved mobbeombud Kjerstin Owren. Del to av møtet foregår i det 
enkelte klasserom. FAU-representanten og læreren vil lede samarbeidet i 
foreldregruppen med utgangspunkt i et opplegg som skolens ledelse og en 
arbeidsgruppe fra FAU har utarbeidet. Arbeidet i klasserommene vil danne grunnlaget 
for en foreldreplakat som skal bidra til at elevenes skolemiljø ivaretas.  
 
Det er avgjørende for et godt arbeid at alle hjemmene er representert i møtet. Møtet vil 
bli tolket på flere språk. 
  
Foresatte på 1.-4.trinn og S-klassen:  
Felles foreldremøte i samlingssalen kl 1730-1830.  
Klassevise møter i klasserommene kl 1830-1930.  
Foresatte på 1. trinn får opplæring i Stenbråtenmetoden 1930-2000 (AKS-rommet, 
blå base).  
 
Foresatte på 5.-7. trinn:  
Felles foreldremøte i samlingssalen kl 1900-2000.  
Klassevise møter i klasserommene kl 2000-2100. 
 

 
Foreldrekontaktene har fått innkalling til forberedende samarbeidsmøte (21/8 kl 15) av 
FAU-leder. 
 
Velkommen til møtet – vi ser fram til et godt skoleår preget av et godt samarbeid 
mellom hjem og skole.  
 
Vennlig hilsen 
 
Lene Fosser Minge Andreas Mikkelborg Linda Tyssøy Blegen Ingelin Nørstenæs 
Rektor Assisterende rektor Undervisningsinspektør Aktivitetsskoleleder 
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