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1. Det er assistenter på alle elever som utagerende uansett om de har vedtak eller ikke. Det er 

utarbeidet beredskapsplaner, handlingsplaner og timeplaner over assistentene. 

Læringsmiljøteamet er inne på 4. og 5.trinn. Klassemiljøet er viktig for skolen og jobber 

med mange prosesser på ulike trinn. Det er tett oppfølging av lærere som trenger litt hjelp. 

Prøver å få en god rutine dersom det er foreldre som kontakter skolen. Vi ønsker at 

foresatte kommer inn på møte med skolen, ikke bare får svar på mail. Bedre at skolen 

kommuniserer litt for mye enn litt for lite. Vi prøver å korte ned behandlingstiden slik at 

ikke foresatte har følelsen av at det går for lang tid. Ved behov blir det evt kalt inn til 

ekstraordinært foreldremøte for en klasse med utfordringer. Viktig at man går riktig 

tjenestevei. Tydelig kommunikasjon! 

 

Læreren må ha en god relasjon til elevene, når ledelsen bistår går lederne inn i klassen og 

lærerne løser konflikter med elevene. 

I Elevtimene blir det diskutert ulike tiltak og veiledning av sosiallærer.  

 

Ønske om å legge planen ut på nettet. Kiet legger den ut som et utkast. 

 

2. Vi har stått ned noen vegger i hver base. Noen klasser har fått større klasserom, men det er 

fortsatt trangt. Målinger har blitt gjort. Dersom skolens økonomi kommer i balanse, er det 

ønskelig å sette opp vegger/flytte vegger og et kantinekjøkken. Ved røde tall har det ikke 

vært forsvarlig å bruke penger på bygget. Enklere å slå ned vegger enn å bygge opp vegger 

pga sprinkleranlegg og ventilasjon. 

 

3. Nettvettkurs. Ønskelig fra FAU å få gjennomført et kurs. «Barnevakten» har muligheten til 

å gjennomføre et kurs i januar/februar. Det er ulike modeller for gjennomføring. Evt gå 

sammen med andre skoler i nærmiljøet. Kan skolen og FAU gjennomføre dette 

sammen?De har ikke noe opplegg for de aller yngste elevene. 3. og 4.trinn sammen, 5. og 

6.trinn sammen. 7.trinn for seg selv og rettet mot ungdomsskolen. Temakveld med 

foreldre. Det koster 1000kr pr klokketime de er her. Elevbolker ca 5000kr og 4500kr for en 

kveld. 2000kr for ekstra kvelder. 7.trinn er med på «kjærlighet og grenser» og mulig det 

ikke er nødvendig. Skolen ønsker et opplegg for de yngste elevene også. Fint å jobbe 

parallelt med foresatte og elever. Ønsker å ha et opplegg som engasjerer foreldrene.  

 

Gjerne ha et fast opplegg på trinn hvert år. Torsdag har skolemusikken gymsalen. 

Gymsalen er opptatt stort sett hver plass. Det er snakk om en foreldrekveld. Spleiselag på 
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utgiftene. Forslag 4.-6. februar. Kiet sjekker med Nathalie om dette kolliderer med 

«kjærlighet og grenser». 

 

 

4. Gladnyhet! Våre 8.trinns elever har fått fantastiske resultater på nasjonale prøver. 

Sykkelparkering i uteskoleområdet. 

Det er ikke planer om kunstgress på fotballbanen. Aktuelt med ballbinge. 

Ønske om håndballbane og bruk av klatrevegg.  

En evt ballbinge eller tegne håndballstreker på basketbanen. 

6.trinn er med i skriveprosjekt med Ammerudhjemmet. 

 

 

 

    

    

   


