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Fellesinfo 03.01.18 

Nyttårsinfo fra Storsteinnes skole 
 
Høsthalvåret var hektisk med mange ulike aktiviteter og utfordringer. Vi har hatt 
en del omrokkeringer i personalgruppa, med overgang til nye stillinger, pensjon, 
foreldrepermisjoner og sykdom. Situasjonen er i skrivende stund slik at vi, tross 
fire runder med utlysinger, ikke har klart å rekruttere (lærerutdannet) personale 

i alle stillinger. Vi har pr dato stillingshjemler der vi ikke har tilsatt personale. Noen klassetrinn har i høst vært 
mer berørt enn andre av fravær, og det er beklagelig, men enkelte utfordringer rår vi ikke over.  
 
Som dere er informert om via mobilskole, mottok vi i romjula det triste budskapet om at en av våre lærere, 
Marit Birkely, fikk akutt hjertesvikt og døde mens hun var på ferie på Gran Canaria. Marit har vært ansatt ved 
Storsteinnes skole i mange år, har vært ressurslærer for Balsfjord kommunes i satsinga «Ungdomstrinn i 
utvikling» og har de siste skoleårene vært ansvarlig for norsk for fremmedspråklige elever og ressurslærer for 
elevrådet ved Storsteinnes skole. Vi gjør i den forbindelse oppmerksom på at Storsteinnes skole vil være 
stengt dagen Marit skal begraves. Nærmere info vil komme så snart begravelsesdato er satt.   
 
Med bakgrunn i de nevnte utfordringene og med hensyn til den helhetlige drifta ved skolen, er vi derfor nødt 
til å gjøre endringer og stokke om på personalet. For 1. og 2.trinn vil det bety endringer i kontaktlærere ved at 
Ine Rehnlund går ut fra 2.trinn og overtar som kontaktlærer på 1.trinn. Line Maria Bratteng er kontaktlærer 
på 3.trinn og samtidig pr. dato den eneste ved skolen som etter nye kompetansekrav er kvalifisert til å 
undervise i engelsk på ungdomstrinnet, må i en periode ivareta engelskundervisninga på 10.trinn. Med 
bakgrunn i arbeidstidsordning og bestemmelser om leseplikt (undervisningstid) for lærere, betyr det at hun i 
denne perioden vil få noe mindre undervisning på 3.trinn. Engelsk er et fag der vi inneværende skoleår har 
store utfordringer med å gi undervisning av lærere med fagkompetanse etter nye kompetansekrav. Dette 
skyldes delvis de nye kravene til faglig kompetanse for å undervise i basisfagene norsk, matematikk og 
engelsk på barnetrinn (30 studiepoeng) og ungdomstrinnet (60 studiepoeng), og dels at det i vår var mange 
ansatte med både fagkompetanse og undervisingserfaring i engelsk som byttet jobb eller gikk ut i permisjon. I 
praksis betyr det at vi i en periode ikke har (nok)personale med formell utdanning til å dekke 
engelskundervisninga på alle klassetrinn.  
 
Kontaktlærere fra og med 8.januar 2017 
1.trinn: Ine Susann Rehnlund og Marie Nitteberg 
2.trinn: Charlotte Nyheim Lambela og Stine Lise Stenvoll 
3.trinn: Line Maria Bratteng og Margrethe B.Strand 
4.trinn: Rita Lofthus og Ulla Heimstad 
5.trinn: Ellinor Jacobsen og Tore Johan Larsen 
6.trinn: Tove Antonsen og Raymond Bjellmo 
7.trinn: May-Liss J. Norbye og Frode Røstad 
8.trinn: Rebecca Rehnlund og Siv Reithe 
9.trinn: Stig Øverli og Steinar Sørensen 
10.trinn: Hilde Lidal Fagerli og Ellen Hemmingsen Skaaraas 
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Vi minner om at onsdag 10.januar er hjemmearbeidsdag for elevene på 5.-10.trinn, da det skal avvikles ekstra 
kursdag for ansatte ved Storsteinnes skole, Nordkjosbotn skole og PPT Balsfjord, Storfjord og Lyngen med 
«Tvang og makt i skolen» som tema. Elevene vil i forkant få arbeidsoppgaver for dagen fra sine respektive 
kontakt- og faglærere.  Elevene fra 1.-4.trinn har etter planen undervisningsfri onsdag og dagen vil dermed 
ikke medføre noen praktiske konsekvenser for dem. 
 
Med de beste ønsker for det nye året til elever og foresatte.  
 

 
Med hilsen Storsteinnes skole 
 
Annette Kjoshaug   Bjørn Dølvik Johansen   Yvonne Jakobsen 
Fagleder 1.-6.trinn og SFO  Fagleder 7.-10.trinn   Rektor/ enhetsleder 

 


