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Tilstede:

23/18-19
24/18-19

Godkjenning av referat og innkalling
Godkjent
Innføring av læringsbrett ved Haugen skole
Rektor informerte om skolens plan for innføring av læringsbrett. Skolen har
innhentet tilbud fra eksterne leverandører som støtte i implementeringsprosessen.
Det er viktig å understreke at læringsbrettet ikke erstatter blyant og papir, men skal
være et pedagogisk redskap til å skape mer variasjon og kreativitet i
undervisningen. Dette passer også godt inn i Fagfornyelsen.
Skolen gis tillatelse til innkjøp og igangsetting av innføring av læringsbrett 1:1

25/18-19

Oppdatering fra AKS
AKS-leder Aziza Moquim orienterte om hvordan AKS vil se ut fra neste skoleår, da
det er gratis for 1.-4.trinn. Vi vil ha sambruk i alle klasserom på 1.-4.trinn.

26/18-19

Status ansettelser skole og AKS
Personalkabalen begynner å ta form både på skolen og AKS. Rektor og AKS-leder
redegjorde for status p.t. Det mangler noen assistenter på AKS pga. utvidelsen. På
skolen er alle lærere på plass. Assistentstillinger er utlyst, og intervjuer
gjennomføres denne uken.

27/18-19

Eventuelt
Olav Mellum tok opp problemet med at parkeringsplassen ikke blir feiet. Viste til at
skolen ble feiet i påsken, og at parkeringsplassen da var tom og fult mulig å feie.
Han ble bedt om å ta kontakt med Undervisningsbygg.
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Rektor orienterte om at politiet holder foredrag for mellomtrinnet om vold,
språkbruk og konsekvenser 28.5.
Haugen skole er plukket ut til å være med i prosjektet Mer åpen skole. I praksis
betyr dette at lag- og foreninger kan reservere rom til arrangementer på kveldstid og
i helger.
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