
 
 
 

                    06.01.2021 

 

Referat fra teamsmøte den 6. januar 

 

1. informasjon fra rektor og assisterende rektor 

 
Ny organisering av skolen med bakgrunn i Covid 
situajonen i Oslo. 
Fra og med mandag 11. januar vil Lutvann skole organisere 1-7 
trinn i kohorter innenfor lærernorm. Alle kohorter får faste 
ansatte. 
På 1-4 trinn betyr dette at alle elever blir satt i en kohort med 15 
elever og to voksne. I hoved sak en hovedlærer og en assistent. 
Noen kohorter har to lærere. 
Alle kohorter får kjent personal men ikke alle sin kontaktlærer. 
På 5-7 trinn er kohortstørrelsen 20 elever og dette betyr at vi 
kan, da vi har små klasser på Lutvann, at klasse blir lik kohort. 
Kohortene blir organisert med fargekode, gul, grønn og blå. 
Tallet før fargen betyr trinn. Eks 2gul eller 5b-grønn 
  
For å fordele elevene og sikre avstand mellom kohortene har vi 
endret oppstartstidene. 
Elever i gul kohort starter kl. 08.30 og elever i grønn og blå 
kohort starter kl. 08.45. 
  
Elever på 1-3 trinn får to uteskoledager. Dette betyr ikke at de 
må være ute hele dagen, men ser ann temperatur og tilpasser 
avmarsj og retur etter dette. 
Klassene skal ha uteskole, men på denne kalde årstiden blir det 
kortere dager ute. 
  



Samtlige foresatte får skolemelding med mer informasjon fra 
skolen fredag 8. januar. Se for øvrig ukebrev fra lærer for 
detaljer som gjelder det enkelte trinn. 
  
Trivselsundersøkelsen 
Resultatene har nettopp kommet og med et raskt blikk ser vi at 
elevene på 1-4 trinn trives på Lutvann skole. Kun 2% har 
rapportert at de ikke gjør det. Dette er gledelige tall, men vi skal 
fortsette å holde fokus på læringsmiljø og trivsel blant elevene. 

 

2. Nytt FAU 

Hvem stiller som leder, nestleder, kasserer og sekretær? 

Tina Watson, Monica Ifejilika og Camilla Molobi kan stille 

som leder, nestleder og kasserer. Rahat blir spurt om han 

kan stille som sekretær. 

 

Referent Helen Svensson 

 


