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Lærerne: 
Det har vært en spesiell vår. Ble ikke helt som vi hadde planlagt. Vi er veldig fornøyd med 
elevenes innsats under hjemmeskole. Barna var flinke til å levere oppgaver som ble lagt ut.  
 
Fin periode etter koronapausen. Barna glade for å treffe hverandre igjen. Positivt med delt 
klasse inne. Det ble mer plass, mer ro, mer tid ute. Det var også noe mer voksne på trinnene 
til å begynne med. Trinnene har vært adskilt i friminuttene. Barna i klassen har vært tettere 
sammen med hverandre. Vi ser at det har dukket opp nye vennskap i klassen i løpet av 
perioden. Tur en gang i uka har også vært bra for miljøet. 
 
Vi må gi barna skryt for måten de har taklet en ny skolehverdag på. De har vært inneforstått 
med at de må vaske hendene hyppig.  
 
Klassen er fremdeles mye delt inne. Vi har også begynt å lese hver dag de første 15 
minuttene når de kommer på skolen(lesekvarten). Fungerer godt. Elevene oppfordres til å 
melde seg på sommerles. Det er viktig med lesetrening, også i ferier. 
 
Biblioteksbøker, Quest lesebok, Zeppelin lesebok må leveres snarest pluss ipad med lader. 
De får chromebook på 4.trinn.  
 
Marit og Eivind fortsetter som kontaktlærere. Elisabeth Søyseth blir timelærer frem til jul. 
Linn Skogen Brandsdal overtar for henne etter jul, når hun er tilbake fra permisjon. Det blir 
også fagarbeider i klassen i noen timer. 
 
Vi skal bytte klasserom. Nytt klasserom blir i hovedbygningen. Det blir flere timer neste år. Vi 
kommer til å slutte 10 over 2 mandag, tirsdag og torsdag. Onsdag og fredag blir som i år. 
 
Atle:  
Informasjon fra siste møte i FAU.  

- Leksefri skole. Flere i FAU ønsker dette. Ønsker at skolen gjør en nøye vurdering av 
dette. Blir sak også til høsten. 

- Koronaskole- Har fungert for mange, men ikke for alle. Skolen bør ta lærdom av den 
perioden som har vært. 

- Det har blitt diskutert om skolen bruker litt for mange digitale plattformer. 
- FAU ønsker å fikse opp skoleområdet til høsten. 
- FAU ønsker å se på mulighetene for å dele opp klassene mer. 

 
Det skal velges to nye foreldrerepresentanter. Ingen meldte seg på møtet, men gi 
beskjed til Atle hvis du har mulighet til å stille. Det er sterkt ønskelig at disse er på 
plass før sommeren.  


