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1. Ustabilitet /utskiftning av lærere 
a. Oppfølging av 5.1 

Rektor utarbeider en rutineveileder for kontaktlærerbytte. Fint referat fra Judith. 
Lene og Chalak har hatt et møte med Janne og Anne Mari om alt som har skjedd i 
klassen siden Janne ble sykemeldt. Saken har blitt tatt opp og behandlet i AMU og 
MBU. Forslag av rektor: Eget møte med trinnkontaktene og foresatte i 5.1 ang. 
denne saken ettersom foreldremøtet bør ha fokus på leirskole. Det blir et møte 
med alle foreldrene i 5.1, men et annet tidspunkt enn foreldremøtekvelden. 
Innkalling er sendt ut. Umiddelbar og rask oppfølging av saken fra skolen. Lene 
hjelper Chalak frem til sommeren med 5.1. Det er satt inn en stabil lærer i 5.1 fra 
neste år (6.1). 

b. Trinnkontakter på 1. trinn urolig for ustabilitet blant lærere 
En nyutdannet lærer som følte ting ble vanskelig. Vikar ble satt inn, som også 
hadde sine utfordringer. Det endte med at ressurslærer på teamet tok over klassen 
og det har fungert bra. Det har vært noe uenigheter mellom tidligere 
undervisningsinspektør og noen av lærerne. Utdanningsforbundet og 
utdanningsetaten  mener lærerne har fått uttrykke sin side av saken på en god 
måte. 
På lik linje som 5.1 vil trinnkontaktene i 1.trinn få et møte med ledelsen for å 
forklare situasjonen.  
Skolen ønsker stabilitet blant lærerne. Egnethet veies tungt. 

2. Nettbrett 
a. Questback 

Er den god nok å bruke til en slik undersøkelse? Finnes det en 
tilbakemelding/evaluering som har blitt brukt tidligere ved andre skoler? 
Ha noen åpne spørsmål så foresatte kan svare utfyllende. 



2 

 

Ha en ny evaluering ved juletider, slik at det ikke går så lang tid. 
Det vil komme en mulighet for foresatte til å gi tilbakemelding på året med Ipad 
før sommerferien. 
 

b. Forslag til endring på 1.-3.trinn :  
Skolen ønsker en fleksibilitet og tilpasset opplæring. Forslag om at 1.-3.trinn kan la 
Ipad ligge på skolen, frem til et nasjonalt filter er på plass. Kiet tar dette videre 
med ledergruppa og lærerne.  

 

3. Status BDO-rapporten 
Kiet har fått rapporten, men den får ikke deles. Han har fått et brev med en kort 
versjon av rapporten. Det er mulig å få innsyn i brevet, men det er ikke lov å ta 
bilde/kopi. Ved anonym varsler, får ikke rektor gi tilsvar.  

 
 

4. Overgang barnehage-skole. Forslag til seminar med ekstern innleid foredragsholder etter 
sommeren. 
Forslag fra FAU- Mona Nikolaisen i læreplanutvalget. 3000kr. Ansatte/evt foresatte. 1.-
3.trinn + pedagogiske ledere i barnehagene våre. September. 
 

5. Koordinering av datoer mht avslutninger på hhv Ammerud og Apalløkka.  
Ønsker en fast avtale med Apalløkka slik at ikke avslutningene kolliderer. Frode gjør en 
avtale med Apalløkka og setter FAU-styret på kopi. 
  

6. Fotballbanen 
 

7. Nytt FAU 
Blir valgt på nytt til høsten. Kristin tropper av etter dette året.  

 

8. Eventuelt 
 

 
 


