
Foreldreinfo snart vinter 2019 Bjørnsletta skole og AKS 

Bjørnsletta skole har vært igjennom en innholdsrik høst, og har flere prosjekter i gang. 

Fagfornyelsen, som skal gjelde fra 2020, vil få stor oppmerksomhet fremover.  

 

Siden forrige foreldreinfo 

Det vil være for omfattende å fortelle om alt som skjer på denne flotte skolen vår. Selv om vi 

har saker å arbeide med, har vi færre negative hendelser enn tidligere og lærere melder 

fortsatt om at de har god kontakt og relasjon med elevene. 

 

 Lærerne på barnetrinnet hadde et bortreiseseminar i midten av september. Temaet 

var inkluderende skole, og godt skolemiljø. 

 10.trinnselevene var på tur til Polen for å blant annet lære om Holocaust. Stor takk til 

foresatte som bidro til denne turen. 

 Det er gjennomført friidrettsdag på Bislett for ungdomstrinnselevene. 

 Elevene på barnetrinnet deltok i FORUT-løpet til inntekt for utviklingsprosjekter i 

ulike land. Stor takk til foresatte som deltok med servering denne dagen. 

 Ung Arena Vest har delt ut informasjon om psykisk helse og tilbudet som finnes i 

Bydel Ullern.  

 Barneskolen har blitt med i et SKOP prosjekt, der vi samarbeider med BUP-vest for å 

møte elever som opplever det tøft i hverdagen. Dette tilbudet har vært gående en tid 

for elevene på ungdomstrinnet, men er nå utvidet til også å gjelde barnetrinnet.  

 Elevene på ungdomstrinnet gjennomførte OD-dag til inntekt for Operasjon Dagsverk. 

 Skolen har hatt flere besøk av Den Kulturelle Skolesekken, og det har vært 

forfatterbesøk og turer utenfor skolen til på museer og andre kulturinstitusjoner. 

 

Ny tilsynsordning i friminuttene 

På barneskolen har vi organisert tilsynslag med lærere og voksne som har ansvar for 

bestemte uteområder. Dette skal øke tryggheten for elevene.  

Vi er erfart at fri innmarsj har redusert konflikter og gjort det mulig å komme raskere i gang 

med undervisningen.  

På barneskolen har vi også Trivselsledere. Dette er elever som setter i gang ulike aktiviteter 

som elevene kan delta på. Dette gjør at elevene ikke trenger å gå alene, og at det ofte er noe 

morsomt elevene kan delta på ute. 



 

På ungdomsskolen får elevene lov til å være inne, og det er tilbud om alt fra bordtennis, 

sjakk, musikkrom, kantine, gymaktiviteter og mye mer. Elevrådet følger opp tilbudet og snart 

vil også andre tilbud være tilgjengelige. Elevene viser ansvar for den frihet og de 

mulighetene som finnes tilgjengelige for dem. 

 

IKT og digitalisering. 

Skolen har gjort mye for å sikre elevene nødvendig utstyr og tilgjengelighet. Med noen få 

unntak begynner vi å få verktøyene på plass.  

På barnetrinnet ble det, som følge av behovene på ungdomstrinnet, en forsinkelse i de 

planene vi hadde lagt. Dette skal nå innhentes. 

Skolen sikrer elevene nødvendig utstyr og digitale verktøy (PC, iPad, ulike apper, programer, 

smartboards, øretelefoner og programmer), og på samme tid inngår vi et samarbeid med 

ATEA for å sikre at utstyret blir pedagogisk forsvarlig og gir oss den effekten vi ønsker oss. 

Dette utviklingsarbeidet vil være mer synlig for elevene på vårsiden av skoleåret. 

 

Skolens drift  

Kommunen er inne i en budsjettprosess, der bystyret skal vedta nytt budsjett for skolene. 

Bjørnsletta hadde et merforbruk som den fortsatt har med seg fra tidligere år. Det ble det 

gjort budsjettmessige grep i 2019, og vi venter med en viss spenning på at midler sikres til 

videre forsvarlig drift også for 2020.  

 

Vi som skole har begynt å se på strategisk plan for 2020, og vil involvere både foresatte 

(FAU) og elevene (elevrådet) i dette arbeidet. Det er viktig at planen gjenspeiler behovene 

skolen har, slik at det er god sammenheng med behovene og innsatsen skolen yter. Målene 

som gjelder for skolen er i stor grad gitt via Utdanningsdirektoratet (staten) og Oslo 

kommune (Utdanningsetaten i Oslo kommune). 

 

Avdelingen  

Alle ansatte ved avdelingen skal delta på seminar i Danmark for å styrke sin kompetanse 

innen autisme. Konferansen heter "Skive-konferencen". 

 

Aktivitetsskolen 

AKS har utviklet flere gode tilbud som det er mulig å delta på. Egen plan og oppfølging for 

4.trinn kommer som informasjon om kort tid; her vil det være lurt fort elevene å delta ut 

skoleåret.  

AKS ved Bjørnsletta begynner å ta form av en kvalitetssterk aktivitetsskole. Vi gleder oss til 

fortsettelsen. 

Prøver og undersøkelser 

Elevene på 5., 8. og 9.trinn har gjennomført Nasjonale prøver. Lærerne arbeider med å 

analysere resultatene, og igangsetter konkret oppfølging. Vi venter på resultatene som skal 

vise hvordan Bjørnsletta gjør det sammenliknet med andre Osloskoler og med landet for 

øvrig. 

 



Elevene gjennomfører i disse dager Elevundersøkelsen (5.-10.trinn) og Trivselsundersøkelsen 

(1.-4.trinn). Så snart undersøkelsen lukkes (i midten av desember) vil vi gå igjennom 

resultatene sammen med elevene, og med foreldrene (FAU). 

 

Trafikk og arbeider 

Vi oppfordrer alle til å gå til skolen. Dersom man må kjøre viser må det vises stor aktsomhet. 

Det er kommet meldinger om en del uforsvarlig kjøring til skolen. Politiet vil derfor 

gjennomføre kontroller i området fremover. FAU vil arbeide videre med trafikksikkerheten. 

 

Det vil bli utført byggearbeider ved flerbrukshallen. Dette gjøres for å bedre lysforholdene. 

Perioden ut november vil det være begrenset med parkeringsmuligheter som følge av 

graving rundt flerbrukshallen. 

 

Miljø 

Skolen vil endelig få resirkuleringsmuligheter om kort tid.  

Bjørnsletta skole blir, etter planen, miljøfyrtårn i løpet av desember. 

 

FAU 

Det er FAU-møte 13.november. Skolen håper det vil bli valgt ny leder, etter at forrige leder 

gikk av i våres. 

 

Tradisjoner og fellessamlinger 

Når vi kommer til desember måned vil det være tradisjoner og fellesaktiviteter som skal 

gjennomføres. 

Etter evaluering vil julegudstjenesten og alternativ julesamling forbeholdes barnetrinnet. 

Tilbudet følger selvfølgelig retningslinjene for slike samlinger. Det kommer eget skriv om 

dette til elevene på barnetrinnet i desember. 

Samlinger der foresatte er invitert vil komme som informasjon fra lærerne. 

Nyttårsball for 10.trinn (gjennomføres i januar) kommer det informasjon fra FAU og 

elevrådet om i desember. 

 

Dersom du skal sende brev til skolen, eksempelvis søknad om fri eller andre henvendelser, 

gjøres dette ved å sende epost til: Postmottak@ude.oslo.kommune.no, merk emnefeltet 

med Bjørnsletta skole. 

 

 

 

 

 

Med dette ønsker vi dere alle en fortsatt fin høst, og snart nærmer vi oss desembertiden. 

 

John Christian Myrlund 

Rektor Bjørnsletta skole  


