
Møtet foregår over Zoom.  

Klassekontakter tilstede: 7.trinn, 6.trinn, 5.trinn A og B, 4.trinn, 3.trinn+vara, 2.trinn + vara, 1.trinn 

+vara og Ida leder. Åse-Berit er med i første del av møtet.  

 

-alle informerer sin vara og sender dette referatet.  

 

-Åse Berit informerer: de som velger å ha sommeravslutning med sitt trinn må gjøre det på eget 

ansvar, altså det er et privat arrangement. Lærere kan ikke inviteres grunnet smittevernsregler.  

Plan for 5.trinn er at de slåes sammen til høsten. Ledelsen skal ha møte 10.06 og legge plan for dette 

og for andre aktuelle trinn. Mer info kommer etter det.  

Ledelsen informerer om presset økonomi, og at det har vært møter hvor det er jobbet hardt for å få 

til kontinuitet og ivaretakelse av de ulike klassenes behov.  

Kommentar fra enkelte klassekontakter: har vært for lite info og begrunnelser ang trinn-

sammenslåing og hvem som blir nye kontaktlærere. Er ønskelig med tydeligere informasjon og dialog 

fra ledelsen om dette til foreldrene.  

 

-Kort evaluering av hjemmeskole: de fleste er fornøyde, bra med daglige zoom møter, bra med 

læringsvenn. Innspill til hva som burde vært bedre: mer info via sms?, lapp/brev til hjemmene med 

info, obs: fremmedspråklige; det bør komme tilpasset info som er lettere tilgjengelig/sendt hjem. 

Info på lekseplan ect. Ledelsen sender ut evalueringsskjema til hjemmene for å få tilbakemelding om 

perioden med hjemmeskole slik at man kan evaluere den spesielle perioden og evt ha bedre 

beredskap til høsten om det skulle komme en ny bølge av pandemien.  

 

-Stein Abusdal går av med pensjon. Ragnhild Andersen er ny rektor fra høsten, har vært rektor på 

Hellemyr.  

 

-17.mai arrangement er ikke gjennomført pga covid-19: 6.trinn og 3.trinn kan ta dette opp til høsten 

ang innsamling av penger til klassekassa. F.eks. Samle inn flasker, tilby tjenester ect. Evt.ha et 

arrangement på høsten.  

 

-FAU-konto: de som skal meldes ut/inn, dette gjøres til høsten.  

 

-4.trinn kontaktlærere savnet svar fra ledelsen på sak i samarbeid med KOM.FUG. ang kontaktlærer 

på 4.trinn. Ida informerer om svar.  

 

-om noen har behov for foreldremøtet før sommeren tar de eget initiativ til dette sammen med 

kontaktlærer.  



 

NESTE MØTE: 3.september 2020, kl 17.15 på skolen!  

Vel møtt alle nye klassekontakter til høsten, vi gleder oss til et BRA samarbeid! Og takk for i år 

nåværende FAU styre! 


