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Referat fra informasjonsmøtet i 2.2  

 

Representanter fra skolen: Ahmed og Lene 
Referent: Hazar Haugen 
 
Sucre har søkt om et års permisjon. Han skal være fosterfar for to gutter. Planen var at han skulle 
fortsette med klassen til skolen hadde funnet en erstatter. Situasjonen endret seg og skolen fikk 
mail fra Sucre i høstferien at han ikke kunne komme tilbake.  
 
Stillingen har vært utlyst. 15 søkere. 2 studenter som søkte, men de hadde obligatorisk oppmøte 
på Oslo met to dager i uka. To pedagogiske ledere fra barnehager som søkte. De har 
personalansvar i barnehagen og skolen har derfor ikke mulighet til å opprettholde den lønnen de 
har i barnehagen, 
 
Ahmed var en av søkerne. Han er barn- og ungdomsarbeider. Han var lærling på Ammerud i to 
år, har vært i militæret og har jobbet med barn i 6 år. Han har god klasseledelse og kjenner 
elevene godt fra Aktivitetsskolen. Lene og teamet rundt Ahmed følger han opp og kvalitetssikrer  
det faglige.  
 
Foresatte ønsker at skolen skal gi beskjed om sykemeldinger/lærers fravær så tidlig som mulig. 
Lene skal sammen med ledelsen se over rutinene og jobbe for at informasjonsflyten blir bedre. 
Foresatte lurer på om det blir et nytt lærerbytte til sommeren eller om Ahmed får fortsette. 
Dersom alle er fornøyde, finnes det en mulighet for han kan fortsette. Dette er litt for tidlig å 
love nå. Det er mange avgjørende faktorer. Søkermassen til skolen, klassemiljøet er noen av 
faktorene som avgjør.  
 
Ahmed synes det går bra i klassen. Brukte den første uken til å bli kjent med klassens rutiner og 
regler. Vera har hjulpet til mye disse to ukene. 
 
Lene skal invitere inn Sucre til å si farvel til gruppa. 
 
Ahmed vil stå som kontaktlærer på skolemelding. Frem til Sucre er fjernet, finner dere Ahmed 
under ansatte. 
Foreldre og foresatte oppfordres til å ta kontakt med skolen dersom det er noe de lurer på. 


