
Foreldreinfo vinter 2019 Bjørnsletta skole 

Januar måned starter alltid med et intensivt arbeid for skolen. Det er korte frister for budsjett og 

strategisk plan – og disse skal godkjennes og vedtas. I år skal skolen i tillegg gå over til et nytt 

elektronisk sak-/arkivsystem, og det skal gjennomføres ulike tilsyn som må følges opp. Alt dette 

skal føre til en bedre, en mer sikker og trygg skole. På mange måter sammenfaller alt dette med 

tilbakemeldinger foresatte har gitt via foreldreunderøkser, og det skolen ønsker å utvikle seg på. 

 

Utdanningsetaten innfører Websak, som er en ny elektronisk sak-/arkivløsning. Endringen vil være en 

klar forbedring for skolen, og noen endringer vil dere foresatte også merke. Det blir:  

Felles postmottak: Fra og med 5.februar 2019 må all post til skolen sendes til 

postmottak@ude.oslo.kommune.no – eposten må merkes Bjørnsletta skole i emnefeltet 

 

Sending av dokumenter til/fra skolene skal skje i Websak: Det vil si at vi vil sende ut digital post, og 

avslutter i all hovedsak tradisjonell post. Dette vil redusere saksbehandlingstiden vesentlig. 

Dersom man likevel skal sende et tradisjonell brev, skal dette sendes til: 

 

Postadresse:  

Oslo kommune, Utdanningsetaten 

Bjørnsletta skole 

Postboks 6127 Etterstad 

0602 Oslo 

Det blir etablert en elektronisk elevmappe pr. elev for alle elever i Osloskolen. Elevmappen følger 

eleven gjennom hele skoleløpet. 

 

Med Websak er det en rekke andre forbedringer som skolene vil ha glede og nytte av. Vi ber om 

forståelse dersom det i en overgangsfase kan oppstå noen uforutsette situasjoner som følge av 

etablering av nytt system. 

 

Budsjettet er gjennomgått i Driftsstyret (DS), men DS måtte utsatte selve vedtaket. Budsjettet er 

behandlet på ny, og formelt vedtak vil skje innen kort tid. Det var knyttet noe usikkerhet til føring av 

merforbruk fra tidligere år. Skolen har som kanskje mange vet, et vesentlig merforbruk fra tidligere 

år. På samme tid er det vedtatt en norm for lærertetthet, såkalt "Lærernorm".  

Fra høsten 2019 skal gruppestørrelsen være 15 elever på 1.-4. trinn og 20 på 5.-10. trinn. 

Gruppestørrelsen er en indikator som viser antall elever per lærer i ordinær undervisning, hvor 

ressurser til spesialundervisning og undervisning i særskilt norsk ikke regnes med. 



Det er gitt et klart styringssignal fra Byrådet, om at midler til økt lærertetthet ikke skal benyttes til å 

dekke inn et merforbruk på skolene. Dette har skapt hodebry for skoler med merforbruk, da det i 

realiteten er en umulig oppgave hvis det ikke blir gjort bestemte grep. Det er funnet en løsning på 

denne gordiske knuten, som innebærer at skolene skal budsjettere alt merforbruk som en 

tilsvarende inntekt - og på den måten går budsjettet i balanse. Skolen skal deretter lage en plan for 

hvordan merforbruket skal dekkes over tid – det er ikke angitt tid eller størrelser på denne planen. 

I praksis har vi dette skoleåret fått et godt og romslig budsjett, og vi har startet prosessen med å 

finne lærere som skal bedre lærerdekningen. Dette vil komme alle elever til gode, men særlig de 

laveste trinnene vil merke denne forbedringen. Vi lyser i disse dager ut flere stillinger, og håper å få 

tak i de beste kandidatene. Det er fint om dere hjelper til med å dele informasjon om ledige stillinger 

på Bjørnsletta skole. 

 

Det hender noen lærere blir korttidssyke, forkjølt eller skal på kurs. Vi arbeider med å redusere 

fravær generelt, men når fravær oppstår kan det i perioder være vanskelig å få tak i vikarer. Vi har 

også gjort avtaler med bemanningsbyråer, men selv bemanningsbyråene kan enkelte ganger ha 

vansker med å dekke inn for fravær.  

Dersom du kjenner noen som ønsker å være vikar, eller du selv sitter med et ønske om å stille opp 

som korttidsvikar: Ta kontakt med oss på postmottak@ude.oslo.kommune.no , merk emnefeltet med  

Bjørnsletta skole. Skriv litt om deg selv, og dersom det blir aktuelt innkaller vi deg til et intervju. Alle som 

arbeider for skolen skal selvfølgelig ha politiattest, og dersom det er foresatte som melder seg som vikarer 

vil vi gjøre avklaringer med tanke på taushetsplikt, og vurdere hvilke trinn de ev. kan undervise på.  

 

Vi har hatt innskriving av nye elever til 1.trinn. Det var en super gjeng med barn. Elevene ble møtt av 

rektor som hilste på hvert enkelt barn, med sin familie. Mens de ventet på tur for å skrive seg inn, 

fikk elevene tegne og kose seg litt ved et langbord vi hadde lagd i Pangea (samlingsalen vår). Elevene 

fikk møte en av våre mange trivelige ansatte som sørget for at de formelle papirene var i orden. Etter 

innskriving fikk elevene litt "Bjørnegodt". Deretter fikk familiene tilbud om å bli med elevrådet som 

viste frem den flotte skolen vår! Stor takk til elevene som stilte opp. 

 

Det ble avholdt nyttårsball for elevene på ungdomstrinnet. Det var dekket opp til vorspiel på skolen 

for elevene på 10.trinn, før alle tiendetrinnselevene dro samlet ned til Scandic Fornebu med felles 

buss. Der var elevene på 8.-9.trinn allerede gode og mette etter et flott koldtbord, og elevene var i 

gang med dansen. Tiendetrinn inntok bordene, før dansen ble felles for alle. Vi evaluerer 

arrangementet i disse dager - med tanke på å videreføre det som var vellykket, og anbefale noen 

forbedringer der det kan være behov. Nyttårsballet må beskrives som et meget vellykket 

arrangement, og det må rettes en stor takk til elevrådet, FAU og alle foresatte som gjorde dette 

nyttårsballet mulig.   

 

Den Kulturelle Skolesekken har vært på flere besøk, med blant annet battle rap for ungdomstrinnet. 

Kulturskolen har gjort det mulig for elevene å avholde en konsert på 2.trinn. Elevene holdt en konsert 

der de selv sang, spite fløyter og trompeter. 

 

AKS fortsetter sin kvalitetsutvikling og baselederne er nå delaktig i norsk - og matematikktimene på 

1.-4.trinn for å kunne øke den faglig støtte til elevene. AKS-Bjørnsletta var vertskap for en større 

skolesamling av AKS-er i skolegruppen. Det begynner å bli orden på AKS, og vi vil i løpet av våren, i 

samarbeid med FAU, innhente tilbakemeldinger fra dere foresatte, for å se om kvalitetsutviklingen 

samsvarer med opplevelsene dere sitter med. 

 

Strategisk plan er vedtatt i driftsstyret. Skolen kommer til å prioritere arbeid med grunnleggende 

ferdigheter på de laveste trinnene, og vurderingsarbeid for å nevne noe. Det er viktig å skape en 

positiv resultatutvikling for alle elever. Det som trolig vil ha mest oppmerksomhet er godt skolemiljø. 



Det er viktig at skolen makter å arbeide godt med dette for å sikre at alle elevene opplever en god 

skoledag.  

Vi har etablert elevråd for både barnetrinn 1.-7.trinn og ungdomstrinnet 8.-10.trinn. Skolen ønsker å 

gjøre elevstemmen tydelig i skolemiljøet.  

Skolen har også trivselsledere i friminuttene. Trivselslederne arrangerer ulike leker for elevene, og 

dette gjør det lettere å delta i leker for alle. Vi gjør i disse dager flere innkjøp for å øke 

aktivitetstilbudene for elevene. 

 

Brukerundersøkelser er viktige for skolen. Vi gjennomfører både elevundersøkelsen og 

foreldreundersøkelsen. Resultatene vi har fått har hatt stor innvirkning på strategisk plan, som igjen 

danner grunnlaget for hva skolen bør prioritere fremover. Vi vil takke for alle som tok seg tid til å 

svare i fjor, og vi håper vi oppnår like høy svarprosent også i år. Skolen var blant de med høyest 

svarprosent i fjor. Det kommer informasjon om dette når det nærmer seg, men 

foreldreundersøkelsen vil bli gjennomført i perioden 12.3.2019-12.4.2019.  

 

Skolen har tegnet ny avtale med Proservia, en del av Manpowergruppen, som skal sikre IKT-

oppfølgingen av skolen. Vi har blant annet satt som forventning at utstyr som er anskaffet skal nå 

elevene så raskt som mulig.  

Skolen har også satt ned en egen IKT-gruppe som skal utvikle planer for IKT og læring, samt se 

hvordan vi i større grad kan bruke digitale verktøy i opplæringen. 

 

 

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

Hjemmesiden vår er: 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 jeg alle en god vintertid.  

 

 

 

 

John Christian Myrlund 

Rektor Bjørnsletta skole  


