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1) Informasjon fra rektor 
 

Astrid er fungerende rektor, da Hebbe fremdeles er sykemeldt.  

Han pådro seg en infeksjon, men er på bedringens vei. Han er sykemeldt ut 
skoleåret. 

Skolen er nå tilbake på gult nivå. Både storefri og  lille fri er delt opp. 

Da skolen var på rødt nivå opplevde lærerne at barna var mer fornøyde med små 
grupper og det var mindre krangling og uro generelt på skolen. 

Skolen er i gang med å forberede seg til nytt skole år. 4 nye lærere er ansatt 

og skolen skal ansette enda en ny lærer. De er nå besøksdager for førskolebarna, litt 
annerledes enn tidligere. Barna holder seg bare ute og i kohorter. Pr nå er det 50 

skolestartere på Mortensrud og Astrid håper de kan få 3 klasser på trinnet. 
Sommerskolen har også et tilbud til elevene på Mortensrud  i år. På gult nivå kan 
det være inntil  25 elever pr gruppe. Dersom det blir rødt nivå er det 15 i hver 

klasse. Skolestartere vil også i år få tilbud om sommerskole de 147 dagene før 
skolen starter opp igjen.  

Bekymring rundt skoleområdet på kveldene. Det samler seg flere ungdoms 

gjenger som både spiser og røyker på skolens område. Vaktmesteren bruker 1t hver 
morgen på å rydde etter denne gruppen, både matrester, sneiper og rester av dop. 
Alle overvåkningskameraene på skolen er knust og to vinduer i hovedbygningen har 

også blitt knust. Bydelen og undervisningsbygg håper skolen at kan hjelpe med 
midler så vi kan få dette på plass igjen. 
Astrid har vært mye i kontakt med bydelen og politiet, og ønsker at politiet kommer 

mer på banen og er synlige rundt skolen. Utekontakter er også ansatt, men de 
synes det er vanskelig å konfrontere denne ungdomsgruppen. Det er sendt ut 
invitasjon til møte mellom alle fau-kontaktene på Mortensrud og Stenbråten. Hva 

kan vi i nærmiljøet bidra her. Tidligere samme problem på Holmlia, og der fikk de 
bukt på problemet. Viktig med bredt samarbeid mellom flere instanser og naboer 
 

 
2) Eventuelt  

 

Årets siste driftsstyremøte holdes 7. juni 
 
Er det mulig for elevene å få en sommeravslutning sammen med klasseforstander 

slik at de får en liten markering på at skole året er omme? Her skulle 
klasserepresentantene ta kontakt med lærer og avtale. 
 

Første FAU-møte etter sommeren vil være 07.09.21 – alle FAU 
representanter fra skoleåret 2020/2021 bør møte opp på dette, enten om 
det er digitalt eller på skolen 

 GOD SOMMER    
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