
 
 

TIL FORELDREKONTAKTENE PÅ 5. - 6. OG 7. TRINN. 
 
Info om  TRINNKVELDER 2019/2020 

Trinnkveldene for 5., 6. og 7. trinn vil gå på omgang på trinn, en kveld pr. trinn i halvåret.  
Foreldrekontaktene har ansvar for å arrangere to fellessamlinger for trinnet i løpet av skoleåret. 
Kvelden arrangeres i gymsalen. Det er kun det aktuelle klassetrinnet som har adgang til 
arrangementet. 
 

Det bør være minimum 6 voksne. 
 

Oversikt trinnkvelder 2019/2020 
Dato og ansvarlig trinn.    
 

Onsdag  16.10.19 – 7. trinn 

Onsdag  06.11.19 – 6. trinn  

Onsdag              20.11.19 – 5.trinn 

Onsdag  15.01.20 – 7. trinn     

Onsdag  29.01.20 – 6.trinn     

Onsdag  11.03.20 – 5. trinn 
  

Trinnkveldene varer fra kl.18.00 - 20.00. 
 

             Foreldrenes jobb består i: 
 

           Før trinnkvelden: 
   Planlegge ulike aktiviteter som passer for aldersgruppen.  
 

  Eventuell servering fra klassekassa. 
 

 Hente/kvittere ut nøkkel hos Linda på kontoret på skolen. 

   Gjøre dere kjent med branninstruks og rømningsveier o.l. (brannrunde, underskrift ansvarlig for 
elevkveld) 

 

 Møte opp i god tid og gjøre klart til kvelden. 

 
 
Under trinnkvelden:  
 Det skal være mobilfritt på elevkvelden. Ved behov, samler foreldrene inn og returnerer 

ved arrangementets slutt. 
 

 Møt opp sammen kl.17.30 for å sette fram bord, spill, bordtennis osv. 
 

 Dørene åpnes kl.18.00. En voksen skal være ved inngangen. Det skal registreres hvor mange 
som er tilstede på trinnkvelden. (Det må være oversikt med tanke på eventuell 
alarm/evakuering). 

 

 



 
 
 
 

 Elevene skal ta av seg utesko og gå i sokkelesten eller bruke innesko. 

 Sørge for at planlagte aktiviteter blir gjennomført.  

 Dersom man ønsker å bruke Dj-er fra 7.trinn til å styre musikk, ta kontakt med Ingrid Hovi. Noen 
elever på 7.trinn har fått opplæring i bruk av musikkanlegget, og kan bidra på trinnkveldene hvis 
ønskelig.  

 

 Alt dere skulle trenge av utstyr skal være i elevrådsrommet ved gymsalen. 
- Spill m/utstyr. Viktig å påse at dette blir levert tilbake i god stand. 
- Eske til å samle mobiltelefoner i. 

 

 Elevene skal ikke gå ut, og det er ikke tillatt å oppholde seg i gangen til D1 eller i 

garderobeanlegget under trinnkvelden. 

 Pass på under festen i begge gymsaler, i gangene og i garderobene.   

 

 Være tydelige voksne. Si ifra når man som voksen opplever at noe ikke er greit.  BRUK GUL 
VEST, da synes dere godt. Vestene ligger i skapet på elevrådrommet.  

 

 Avslutte kl. 20.00 og rydde sammen med elevene. Moppe over gulvene med lett fuktig mopp. 

Moppen er i rommet hvor bordene er.  

 
 
Etter trinnkvelden: 
 

 Sørge for at det er ryddig. Plukke opp eventuelt søppel. 

 Påse at alle dører er låst. 

 Levere nøkkel tilbake til Linda på kontoret på skolen neste dag. 
 

 Del gode ideer og meld gjerne gode tips/erfaringer til avdelingsleder Ingrid Hovi 
 
 
 

Vang skole 06.08.2019 
Ingrid Hovi 

Avdelingsleder/elevrådskontakt 


