
Foreldreinfo snart jul 2018 Bjørnsletta skole 

For en lærerik høst det har vært ved Bjørnsletta skole! Høsten er snart over, og vi nærmer oss 

juleforberedelser og desember måned. Det blir en lengre utgave av foreldreinfo denne gangen, og 

det er sikkert flere ting vi kunne ha nevnt. Skolen har mange dyktige ildsjeler i alle ledd: Det gjelder 

lærere og andre ansatte, men også elever og foresatte: Ingen nevnt ingen glemt! 

 

Elevrådet har sørget for økt bevegelsesfrihet for ungdomsskoleelevene. Som en prøveordning kan 

ungdomsskoleelevene oppholde seg utenfor skolens område i storefri. På samme tid har elevrådet 

begynt å arbeide med hvordan storefriminuttene kan bli best mulig inne på skolen. Elevene mener at 

dette blant annet betyr videreutvikling av kantinen, anledning til å bruke spesialrom og spille 

brettspill som for eksempel sjakk, samt se på bruken av flerbrukshallen og det å skape 

fellesopplevelser. Prosessen med å utvikle et godt skolemiljø i storefri for ungdomsskole har startet. 

 

Elevrådsstyret deltok på Elevrådskonferansen. Dette gav stor inspirasjon til videre elevrådsarbeid. 

Skolen legger nå til rette for økt elevrådsarbeid. Det vil bli etablert elevråd på 1.-7. og 8.-10. Noe av 

arbeidet blir felles for alle trinnene, og noe elevrådsarbeid tilpasses barnetrinnet og ungdomsskolen. 

Denne organiseringen vil komme på plass så snart vi har ordnet med noen praktiske utfordringer. 

Elevstemmen begynner, som følge av dette, å bli mer tydelig ved Bjørnsletta skole. 

 

Ungdomsskoleelevene skal gjennom et samarbeid med skole, elever og FAU arrangere et nyttårsball. 

Ballet blir 15.januar 2019, på Scandic Fornebu. Egen info til ungdomsskoleelevene kommer. 

 

Vi gjennomfører Elevundersøkelsen i disse dager. Du kan lese mer om hva elevundersøkelsen er ved 

å følge denne lenken: https://www.udir.no/tall-og-

forskning/brukerundersokelser/elevundersokelsen/ 

Resultatene fra undersøkelsen er et viktig signal om hva skolen bør prioritere fremover.  

 

Skolen øker sin kompetanse innen Vurdering for Læring (VFL). VFL er et viktig pedagogisk verktøy, og 

gjennom et samarbeid med Høgskolen i Innlandet benytter skolen en nettressurs, omtalt som MOOC. 

https://www.inn.no/studier/studietilbud/skole-barnehage-og-pedagogikk/skolebasert-mooc-i-

vurdering-for-laering-skolevfl VFL styrker kompetansen til skolen, slik at undervisningen i større grad 

kan møte elevenes individuelle behov. I november avholdt skolen blant annet en lengre fagdag via 

MOOC med VFL som tema.  

 



Det ble våren 2018 gjennomført en foreldreundersøkelse knyttet til Aktivitetsskolen (AKS). Mange 

foreldre svarte på denne undersøkelsen. Det ble gitt et klart signal fra foreldrene om et behov for 

kvalitetsøkning. Våren 2018 ble et typisk tall for besvarelsene liggende på rundt tre; med fem som 

høyeste og en som laveste vurdering. Sammenliknet med andre Aktivitetsskoler ble Bjørnsletta målt 

blant de med lavest brukertilfredshet i Oslo.  

 

Kvaliteten ved AKS har vi denne høsten gjort noe med! Vikarierende AKS-leder har, sammen med alle 

de ansatte, organisert aktivitetene langt bedre, vi arbeider med kommunikasjonen vår og vi 

utarbeider rutiner og oppfølging. Foruten personalmøter har alle AKS-ansatte hatt "speed-date" med 

rektor. Sammen har vi pekt ut områder der den enkelte ansatte kan bidra litt ekstra. 

Tilbakemeldinger vi har fått fra foreldre så langt, peker i positiv retning. Vi opplever en hel gjeng med 

ansatte som er motiverte for oppgavene og har en økt stolthet over hva de kan utrett ved AKS.  

 

Utviklingen ved AKS betyr likevel ikke at vi er fornøyde - eller at vi er ferdige med jobben. Det vi har 

gjort er å bevege oss i retning av den suksessen vi ønsker å være. Hvordan vil elever og foreldre 

merke denne forskjellen? Du vil legge merke til at AKS ansatte er aktive med å være på utkikk etter å 

hjelpe elever til lek, ansatte som tar seg tid til å møte barnas behov, og ansatte som kan fortelle 

foreldre litt om hva barnet ditt har gjort i løpet av dagen. Det er blitt bedre oppfølging på inn og 

utsjekk av elever.  

 

Vi har foreldre i FAU som har engasjert seg med både gode råd og vink til AKS. Vi vil takke for alle de 

positive epostene, møtene og telefonene vi har fått i den siste tiden fra mange ulike foreldre. 

Resultatene fra AKS-undersøkelsen blir grundig gjennomgått i FAU-gruppen for AKS. Det kommer 

noen retningslinjer som vi har drøftet med FAU, slik at vi reduserer sjansen for uklarheter. 

 

Når vi kommer til jul ved AKS ønsker vi at dere svarer på spørsmål om fri. Vi bruker informasjon om 

hvor mange barn som kommer på AKS til å bemanne riktig. En riktig bemanning bidrar til å bedre 

kvaliteten på tilbudet gjennom året. Blir det mange ansatte på jobb på tider det ikke er nødvendig, 

blir det færre muligheter på de tidene vi kanskje har mest behov. De fleste svarer selvfølgelig på våre 

henvendelser; vi håper derfor at du som ikke pleier å svare også kan bidra til å bedre kvaliteten på 

tilbudet til ditt eget barn. 

 

Det er gjennomført Nasjonale prøver (NP). Dette er viktig informasjon til og om skolen. Resultatene 

vil etter hvert bli liggende tilgjengelig på www.minosloskole.no som er et nettsted Utdanningsetaten 

styrer. På "MinOsloskole" kommer det frem detaljer om skolens resultater. Tekstene og 

informasjonen som skal ligge på MinOsloskole vil bli oppdatert. Tallene fra Nasjonale prøver er også 

tilgjengelig på www.skoleporten.no  

 

Kort oppsummert har vi generelt sett et forbedringspotensial innen skoleresultater. Selv om skolen 

har gjort forbedring på NP fra tidligere år, har vi planer om å gå et lengre stykke. Dette er et 

langsiktig arbeid, men på flere områder er det likevel synlige forbedringer. På ungdomsskolen ønsker 

jeg at alle legger merke til elevene som nå er på årets 9.trinn. Her har skolen arbeidet med blant 

annet "Program for bedre gjennomføring". Foruten den innsatsen alle lærere ved Bjørnsletta skole 

gjør hver dag, har denne innsatsen bidratt til resultater. Skolen har nå få elever på de laveste 

nivåene, og opp mot 75 % av elevene på de høyeste nivåene i eksempelvis lesning. Dette gjør 

Bjørnsletta skole til en av de skolene i Oslo og Norge med høyest skår. Kombinasjonen med få elever 

på de laveste mestringsnivåene og mange elever på de høyeste nivåene, gir et svært godt skoletall. 

Slike resultater samsvarer med skolens målsetting som er: "Alle elever skal lære mest mulig, og 

prestere best mulig ut fra sine forutsetninger."  Dette tenker jeg gir oss en fremover lent holdning 

som kan fungere som inspirasjon til alle – innsats nytter! 

 



Om utleie og andre rutiner. For å kunne gjennomføre forsvarlig utleie må det være avklart ansvar, og 

det må signeres på kontrakter. Vi kan dessverre ikke prioritere administrasjonsressursene våre til å 

avholde private arrangementer, det vil si bursdager og private selskaper. Det er nok leit for de som 

opplever at det var greit tidligere, men det ligger både en kostnadsvurdering og en 

sikkerhetsvurdering bak en slik avgjørelse. Vi har derimot avklart en del ansvarsforhold mellom FAU 

og skole. Det gjorde det for eksempel mulig å avholde overnatting med "bokvake" for elevene på 

6.trinn. Vi ser nå også på mulighetene for å benytte en tilsynsvakt som gjør det mulig å bruke 

skolelokalene på kveldstid til lag, korps og foreninger. Det vil si aktiviteter som kan styrke skole-hjem 

samarbeidet, nærmiljøet og den lokale tilhørigheten.  

 

Siden høstferien og frem til nå har vi hatt flere fellesskapsopplevelser. Det er blant annet 

gjennomført bokuke på 1.-7.trinn, hvor elevene har lest og hatt opplevelser knyttet til bøker. 

Biblioteket var bygd om til et Harry Potter univers. Skolebiblioteket ble Galtvort, og det var elever 

med tryllestaver i gangene. Bokuken ble avsluttet med en fellessamling. I løpet av samlingen var det 

lagd en forrykende musikal. I musikalen var det en rektor som skulle fjerne alle bøker, og erstatte all 

læring med IKT, mens elevene også ville lese og lære gjennom bøker. Stor honnør til en av våre flotte 

ansatte som sammen med elevene hadde lagd musikalen, med egne tekster og musikk. 

 

Det er gjennomført OD-dag på ungdomsskolen, med innsamling til Operasjon Dagsverk. Det er god 

læring i å være engasjert i samfunnsspørsmål og bidra til innsamlinger til ulike formål.   

 

Den negative økonomiske utviklingen for skolen har blitt bremset - og regnskapet har begynt å peke i 

riktig retning. Hvordan skolen på kort sikt skal sikre økt "lærernorm" og på samme tid hente inn et 

vesentlig merforbruk er dessverre blitt noe mer uklart i løpet av høsten. Denne uklarheten gjør at 

tidligere foreldreinfo, med å komme i økonomisk balanse innen en bestemt tid, må skyves fremover 

til et mer uklart tidsrom. Vi avventer budsjettmøte i desember, og en avklaring av noen spørsmål 

som er sendt til byrådet.  

 

Vi har endelig klart å få en avtale med Utdanningsetaten sentralt, som gir oss et handlingsrom for å 

anskaffe nødvendig IKT-utstyr. På samme tid er det nødvendig å sikre utstyret mot tyveri. Vi arbeider 

derfor parallelt med tilgang til utstyr og sikre oss mot tyveri.  Et ønske om videoovervåking på utsiden 

av bygget er avslått. Vi velger derfor å rette fokus på alarmanlegg og økt vakthold. 

Det er beklagelig at manglende IKT - utstyr ikke har vært mulig å erstatte på et tidligere tidspunkt, 

men det må forklares med yte årsaker og skolens økonomi. Fokus nå er på anskaffe og sikre utstyr, 

samt utvikle en IKT-plan. 

 

Det er gjort endringer i rammeavtaler for IKT-tjenester. Dette gjør at vårt samarbeid med Sagene 

Data (SD) må opphøre. Dette kan påvirke utviklingen av en IKT-plan, men vi arbeider med å finne en 

annen måte å håndtere IKT-spørsmålene på. Vi har IKT-avtalen med SD ut februar 2019. Vi vil takke 

for samarbeidet. 

 

Skolene må avslutte samarbeidet med private vaktmestertjenester. Vi venter på noen avklaringer, og 

vil søke og tilsette vaktmester så snart vi får klarsignal til å gå i gang med denne oppgaven. Vi vil 

takke TOMA for et godt samarbeid. 

 

Skolen arbeider med å fornye renholdskontrakten, og forventer å ha ny renholdsavtale på plass fra 

1.mars 2019. Hvem som vil få ansvar for renholdet ved skolen blir avklart på nyåret. 

 

Skolen har deltatt på flere tilbud via den kulturelle skolesekken (DKS). Blant forestillingene elevene 

har fått opplever er "film fra sør" festivalen, og ulike forestillinger på skolen. Tilbudet fra DKS 

engasjerer elevene og er ofte av høy kvalitet. 

 



 

I desember skjer det ulike hendelser: 

  

Det blir adventstund den første mandagen i måneden, her skal vi tenne lys i Pangea for elevene på 

1.-7.trinn. 

 

Elevene skal gå rundt juletreet 7.desember.  Juletreet blir stående i Pangea. 

 

Julegudstjeneste i Ullern kirke og alternativ samling blir den 12.desember. Det kommer egen 

informasjon fra skolen om både innhold, hva det handler om og alternativer dersom kirkegang ikke 

er ønskelig. Utdanningsdirektoratet (UDIR) har lagt ut oppdaterte retningslinjer for denne delen av 

opplæringen:  https://www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/skole-og-

opplaring/saksbehandling/skolegudstjenester/  

  
13.desember er det Luciafeiring. 3.trinnet har ansvaret. Elevene er kledd i hvite klær og vil gå til 

klassene og synge, og dele ut lussekatter.  
 

Det blir juleavslutning med elever og foreldre den 19.desember, klokken 0800-0830. Samlingen skjer 

ute i skolegården. Det kommer egen informasjon om dette. 

 

Vi skal ha innskriving av nye 1.trinnselever 9.januar 2019, Pangea. Egen informasjon til de det gjelder 

kommer.  

 

 

Du kan følge skolen på Facebook https://www.facebook.com/bjornslettaskole 

Vi arbeider med oppdatering av hjemmesiden https://bjornsletta.osloskolen.no/.  

 

Dersom dere laster ned Skolemeldingsappen (som dere finner i "appstore" og "googleplay" vil dere 

kunne få meldinger rett til mobilen. 

 

 

 

 

Med dette ønsker vi alle en god førjulstid.  

 

John Christian Myrlund 

Rektor Bjørnsletta skole  


