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RUTINER VED BYTTE AV KONTAKTLÆRER 
Oppdatert 17.06.19 

 

NÅR HVA SKJER ANSVAR 
Kontaktlærerbytte 
ved endt skoleår. 
 

- Informasjonsbrev til foresatte vedr. arbeidet med 
teamsammensetning sendes foresatte i 
begynnelsen av mai (prosess, status, kriterier og 
dato for offentliggjøring). 

- Teamsammensetning offentliggjøres for det 
pedagogiske personalet i begynnelsen av siste 
uken i mai. 

- Elevene får beskjed av kontaktlærer i slutten av 
samme uken. 

- Teamsammensetning publiseres på skolens 
hjemmeside. Skolemelding med link til 
teamsammensetning sendes til alle foresatte 
samme dag som elevene får beskjed. 

VEDLEGG 1: Kriterier for teamsammensetning 

Rektor 

Kontaktlærerbytte 
midt i skoleåret. 
 

1) I forkant av et kontaktlærerbytte skal trinnkontaktene i 
kontaktgruppen informeres/involveres. Dialogen kan 
foregå via felles e-post eller at trinnkontaktene 
inviteres til et informasjonsmøte. 
Agenda for møtet: 
- I felleskap lage et informasjonsbrev til alle 

foresatte i kontaktgruppen. 
- Bli enig om det er behov for å innkalle alle 

foresatte til et informasjonsmøte vedrørende 
kontaktlærerbyttet, eller om det holder med 
informasjonsbrevet. 

- Bli enig om en dato for når elevene og foresatte 
skal få beskjed. 

VEDLEGG 2: Informasjonsbrev vedrørende 
kontaktlærerbytte (med evt. innkalling til møte 
vedrørende kontaktlærerbyttet) 
 

2) Kontaktlærer informerer elevene om 
kontaktlærerbyttet. 
 

3) Skolemelding sendes til alle foresatte i 
kontaktgruppen. 

 

Ansvarlig leder på 
trinnet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kontaktlærer 
 
 
Ansvarlig leder på 
trinnet 



 

 

 2 

VEDLEGG 1: KRITERIER FOR TEAMSAMMENSETNING 

 
- Spisskompetanse - rullering på 1.-3. trinn og 4.-7. trinn. 
- Teamdynamikk - etablere 7 effektive team som kommuniserer og samarbeider godt. 
- Lærernes ønske, kompetanse og behov. 
- Elevenes behov for stabilitet og kontinuitet. 
- Foresattes tilbakemelding. 

 
 
 
 
 
 
 
VEDLEGG 2: 
INFORMASJONSBREV VEDRØRENDE KONTAKTLÆRERBYTTE I KONTAKGRUPPE X.X 

 
                                                                                                                    Dato og sted: XX.XX.XX  
 
Til foresatte i kontaktgruppe X.X 
 
INFORMASJON VEDRØRENDE KONTAKTLÆRERBYTTE I KONTAKTGRUPPE X.X. 
/ 
INNKALLING TIL MØTE VEDRØRENDE KONTAKTLÆRERBYTTE I KONTAKTGRUPPE X.X. 
 
- Kort redegjørelse for behovet for endring. 
 
- Presentasjon av ny kontaktlærer. 
 
- Informasjon om hvordan elevene/undervisningen/avtalene/behovene i kontaktgruppen vil bli fulgt opp, 
og av hvem. 
 
Evt. med en innkalling til møtet (dag, dato, sted og tidspunkt) 
 
 
Med vennlig hilsen  
 
 
 

 
 

  

Undervisningsinspektør / 
assisterende rektor 

Trinnkontakt Trinnkontakt 

 

 


