
 
   

 
 

 

Informasjon til foresatte 3.trinn Føynland skole  

Føynland skole 02.06.2020 

Lærerkabalen for nest skoleår begynner å falle på plass. Følgende lærere blir på trinnet neste år: Thale 

Merete Kvernes, Anette Blix og Monica Finnerud. Anette jobber i dag på 7. trinn og Monica kjenner trinnet 

fra tidligere. Thale og Anette får rollen som kontaktlærere. 

Noen av dere vil sikkert stille spørsmål ved hvorfor det nå igjen blir noen bytter av lærere på trinnet. Det har 

tidligere år også vært endringer. Den viktigste årsaken er at skolen har et fallende elevtall. Neste skoleår blir 

det betydelig færre elever totalt på skolen enn det har vært i år. Til sommeren går det ut et stort 7. trinn. Til 

høsten kommer det inn et langt mindre 1. trinn. Det betyr i praksis en reduksjon i antall lærerstillinger ved 

skolen. I tillegg har det dette skoleåret vært tre lærere som har hatt delvis permisjon for å ta 

videreutdanning, og et par lærere har hatt foreldrepermisjon. For disse lærerne har vi hatt vikarer. Dermed 

har det vært flere ansatte på skolen enn hva vi har av faste stillinger.   

Neste år vil ingen lærere ha reduserte stillinger for å ta videreutdanning. Vi vet heller ikke om noen 

kommende foreldrepermisjoner. Det betyr at skolen fra høsten får et redusert vikarbehov, samtidig som vi 

får reduksjon i antall faste lærerstillinger på grunn av lavere elevtall. For å løse dette har vi ikke anledning til 

å forlenge pågående vikariater. Johnny, som har gått i et vikariat, greide vi derfor ikke å få med videre. Han 

har fått ny jobb på Brattås skole. Vi har også måtte finne stillinger på andre skoler i kommunen til flere av de 

fast ansatte lærerne våre. Cilia er en av to lærere som har takket ja til overføring til en annen skole. Hun 

begynner på Teie til høsten. 

Cilia og Johnny kommer til å bli savnet. Tusen takk for innsatsen de har gjort og gjør frem til sommerferien!   

Ta kontakt om det er spørsmål. 

Med vennlig hilsen  

 

Lars Ottar Svensen  
Rektor Føynland skole    

 


