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                                                                                                                                   Oslo, 05.10.2018 
 
Til foresatte i kontaktgruppe 1.1 
 
INFORMASJON OM BYTTE AV KONTAKTLÆRER OG INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆRT 
FORELDREMØTE FOR KONTAKTGRUPPE 1.1 
 
Gry Leirvåg har vært syk i en periode. I hennes sykefravær har ressurslærer Nilufer Suluk fungert som 
stedfortreder for Gry. På grunn av Grys helse har hun valgt å si opp sin stilling ved Ammerud skole med 
umiddelbar virkning. Vi ønsker henne god bedring! 
 
Som dere sikkert kjenner til har Regjeringen innført en ny lærernorm som skal sikre større lærertetthet, samt at 
utdanningsløpet til lærerne har blitt forlenget. Dette har ført til lærermangel over hele landet. Noe som har gjort 
rekruttering av lærere med godkjent kompetanse vanskelig. 
 
Vi mottok Gry sin oppsigelse 26. september og har siden da jobbet iherdig for å finne en godkjent erstatter for 
Gry. Vi har nå fått tak i en lærer med godkjent formell utdanning. Han heter Rune Vikanes. Han vil ta over 
kontaktlæreransvaret for kontaktgruppe 1.1 fra og med mandag 8. oktober 2018. For å sikre en god og 
forutsigbar overgang for elevene og for Rune, har vi i tillegg til Rune satt inn ressurslærer Nilufer Suluk i samme 
kontaktgruppe frem til jul. Nilufer har vært ressurslærer på 1. trinn og vikar for Gry i hennes fravær. Nilufer 
kjenner godt til elevene i kontaktgruppen. 
 
Kontaktlærer Rune Vikanes er 48 år. Han er utdannet adjunkt med opprykk. Han har tidligere jobbet på barne- 
og ungdomsskole. Rune er en standhaftig, ærlig og lojal lærer som er opptatt av å bygge gode relasjoner med 
elevene. Han er opptatt av elevenes trivsel og læring, og ønsker i denne oppstartsfasen å bruke tid for å bli 
bedre kjent med elevene og med dere. 
 
I tillegg til ressurslærer Nilufer vil også teamleder Jenny Lovise Staurset få et ekstra ansvar for å følge opp Rune 
på team, samt at nærmeste leder Christer Sundby vil følge han tett opp med fortløpende observasjon og 
tilbakemelding. I forbindelse med kontaktlærerbyttet innkalles dere til et ekstra foreldremøte: 
 
Tid: Tirsdag 9. oktober 
Klokken: 17.00 – 17.30 
Sted: Skolens personalrom, i 3. etg.  
 
På grunn av Gry sin utforutsatte oppsigelse og den korte tiden vi har hatt til å finne en erstatter, har det ikke vært 
mulig for oss å gå ut med informasjon før nå. Vi beklager dette og håper på forståelse fra dere. Har dere flere 
spørsmål vedrørende kontaktlærerbyttet kan dette tas på det møtet. Eventuelt kan også undervisningsinspektør 
Christer Sundby kontaktes før møtet. Kopi av informasjonsbrevet vil også bli sendt til FAU-leder og 
Driftsstyreleder. 
 
Med vennlig hilsen  
 
 

Kiet Dang Christer Sundby 

Rektor Undervisningsinspektør for 1. trinn  
 


