
Foreldreinfo SNART PÅSKE 2019 Bjørnsletta skole 

Vinteren er over, påskeferien venter og våren er i luften. Bak oss ligger en innholdsrik vinter og vi 

ser fremover mot en spennende vår. 

 

Siden forrige foreldrebrev har det skjedd mye:  

For å nevne noe - deltok elevene på 2.trinn i et prosjekt som heter "moro med musikk". Moro med 

musikk er et samarbeid med Oslo musikk- og kulturskole. Det ble fremføring og musikkglede.  

6. og 7.trinn hadde nyttårsdisko på skolen.  

Det har vært bokdag, bokkveld og overnatting. 

10.trinn har vært på "sex, drugs og rock'n roll" på Ullern vgs. Dette var en samling knyttet til psykisk 

helse.  

Vi har gjennomført vinteraktivitetsdag for alle elevene; med alt fra skøyter, ski, aking i korketrekkern 

og tur i slalombakken. 

Vi har hatt fellessamlinger for 1.-7.trinn, hvor blant annet godt skolemiljø har vært på dagsorden. 

Ungdomsstrinnet har hatt fellessamlinger med klimapilotene, og "sal og scene" har hatt 

fremvisninger om kvinners rettigheter og en helt ny oppsetning er på trappene onsdag 10.april. 

Elevrådet har gjennomgått elevundersøkelsen, og valgt ut godt skolemiljø, tilbakemeldinger og 

variasjon i undervisningen som hovedfokus fremover. 

Ungdomsskoleelevene har fått tilbud om gratis frukt. 

Alle elevene på ungdomsstrinnet har fått fungerende PC-er. 

Elevene på alle trinn har hatt flere besøk fra den kulturelle skolesekken. 1. og 2.trinn opplevde blant 

annet en konsert med stykker fra Pachelbel, Mozart, Chopin og Sjostakovitsj. 

Det har vært akedager, skidager og utedager med praktiske oppgaver. 

AKS arbeider aktivt med kvalitetesutvikling, og er blant annet med i et prosjekt for å bli blant de 

beste Aktivitetsskolene i Oslo. Dette er et samarbeid med Lysejordet og Lilleaker. Det har i denne 

sammenhengen vært ulike eventer på Stoppestedet, med elevene på AKS. 

AKS har kor og generasjonsmøter med et eldresenter i bydelen. 

Vi har gjennomført kartleggingsprøver og heldagsprøver på hele skolen. 

Det har vært "engelskdag" for hele barneskolen. 

Lærerne har vært i Trondheim under VM i Volleyball for lærere. Bjørnsletta skole var representert 

med egne volleyballdrakter der skolens navn var godt synlig. 

 

Foruten informasjon på ukesinfo, legger vi ut noen glimt fra skolehverdagen på både facebook og på 

hjemmesiden. 

 



Skolen beveger seg på riktig kurs, hva gjelder økonomi. Den negative utviklingen er snudd, og vi 

forventer å komme i balanse etter en oppsatt plan. Vi gjør nødvendige innkjøp der vi ser etterslep.  

 

Vi har hatt mange kvalifiserte søkere til de lærerstillingene vi har hatt ute, og vi har tilsatt de vi 

ønsker å ha med oss til høsten. Vi opplever å være svært heldige med å få akkurat de lærere som vi 

har stor tro på. Vi arbeider fortsatt med å møte "lærernormen", som handler om økt dekning av 

lærere per elev. Vi har gjort videre beregninger og det blir derfor en ny runde med tilsetninger om 

kort tid. Frem til vi får alle lærerne på plass har vi også vært så heldige å tak i vikarlærere for å øke 

voksentettheten. Vi vil gjøre flere slike midlertidige tiltak for å møte lærerbehov. 

 

Undervisningsinspektør på 4.-7.trinn har sluttet, og vi har tilsatt ny undervisningsinspektør; Lise 

Skudvig, som begynner hos oss i august. Vi har hatt mange kvalifiserte søkere til denne stillingen, og 

vi må si oss svært fornøyde som skal få Lise med på laget. Frem til hun er på plass tar rektor også 

inspektørjobb; med god hjelp av resten av ledelsen, administrasjonen og et samarbeidsvillig og 

positivt lag med lærere og ansatte.  

 

Skolen arbeider med å etablere bedre systemer og rutiner; og vi ser at vi har et arbeidesstykke igjen 

før vi kan si oss fornøyde. Vi regner likevel med at det meste er på plass til skolestart høsten 2019.  

Ungdomsskolen har det meste i orden og vi kan arbeide i "normalt tempo" med skoleutvikling. 

Sosiallærer, Elin Thygesen, og assisterende rektor,  Unni Sofie Eik, som har ansvar for 

ungdomsskolen, og de samarbeider med alle de dyktige lærerne og elevene på ungdomstrinnet - og 

de gjør alle sammen en super innsats for å vedlikeholde og videreutvikle et godt arbeid og et godt 

system. Vi har startet arbeidet med å holde alle flater rene og pene, repare ting som har vært ødelagt 

– vi mener at det vil være til alles beste om omgivelsene også er gode for alle. 

 

Vi har gjort noen interne omprioriteringer av lederressursene for å møte ulike sider ved skolen. Eva 

Einarson har nå ansvar for avdelingen og 1.trinn, Kine Iljen Ervik som er fungerende AKS-leder tar nå 

også ansvar for 2.-3.trinn. Rektor følger inntil videre opp 4.-7.trinn frem til ny inspektør er på plass, 

eller vi finner en annen løsning. 

 

1.trinn ser ut til å ha etablert seg ganske så positivt og stødig. På barneskolen generelt, og da snakker 

vi hovedsakelig om 2.-7.trinn, har vi et større arbeidsstykke som vi ikke kan si oss fornøyde med. Selv 

om det er variasjon mellom klassene på skolen, må vi samlet sett likevel kunne si at vi har et 

forbedringbehov. Det er viktg for meg å presisere at dette handler om system, oppfølging og rutiner, 

og ikke om innsatsen til den enkelte lærer, ansatte eller elev. Områdene dette handler om er godt 
skolemiljø og om rutiner for oppfølging av elever som kan ha enkelte behov; dette kan ha mange 

årsaksforklaringer: som lite beammnning over tid, store grupper med utfordringer som ikke har vært 

mulig å møte. Uansett hvilken forklaring som ligger til grunn velger jeg å være tydelig på at skolen har 

en utfordring som har vart over tid, og som vi for alvor arbeider målrettet med å håndtere. 

De forhold som vi ser på som alvorlig handler om negativ elevatferd som kan gi skader, trusler og 

krenkelser. Vi følger opp hver enkelt sak, vi tar for oss område for område, og vi tar for oss registrert 

hendelser. I de tilfeller vi har sett at skolen ikke har vært tett nok på; arbeider vi med å lage en 

tilstrekkelig plan rundt elever som trenger ekstra hjelp. Som en ekstra innsats vil det i perideor på 1.-

3.trinn bli slik at undervisningsinspektørene Eva Einarson og Kine Iljen Ervik veksler på å sitte nært 

garderobene og klasserommene, og på 4.-7.trinn blir rektor å sitte nært i garderobene og klassene. 

Dette gjør vi for å både være tilgjengelig, men også kunne følge opp samtaler med de som ev har 

vansker.  

Jeg vil be dere foresatte om støtte opp om skolens arbeidet med å snakke med egne barn om det å 

være en god elev, vise respekt for voksne og medelever. Rektor har snakket til alle elevene og pratet 

om hva det betyr å være elev. Dere kan hjelpe skolen ved å inkludere medelever, ta kontakt med 

hverandre som foreldre, slik at det kan oppstå gode relasjoner mellom elevene som elevene kan ha 

nytte av i skolehverdagen. 



Vi arbeider med en inkluderende skoleplan (Plan for godt skolemiljø). I denne sammenhengen har vi 

flere foredragsholdene for lærerne på planen; allerede onsdag 10.april skal vi høre på Ingrid Lund; 

professor ved Høgskolen i Agder. Hun snakker blant annet om ny mobbedefinisjon. 

 

Minner om at det er en ny elektronisk sak-/arkivløsning. Dersom dere for eksempel skal søke 

permisjon:  

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

emnefeltet 

 

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

 

Postadresse:  

Oslo kommune, Utdanningsetaten 

Bjørnsletta skole 

Postboks 6127 Etterstad 

0602 Oslo 

 

Tar også denne oppfordringen på ny, vi fikk flere nye vikarer etter forrige henvendelse: 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 kvalifierte 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.  

 

 

Brukerundersøkelser er viktige for skolen. Det nærmere seg slutten for foreldreundersøkelsen; har 

du ikke svart ennå, ber vi deg om å gjøre dette. Informasjonen dere gir er viktig for skolen; siste frist i 

denne omgangen er 12.04.2019.  

 

Påskeferien er fra og med: mandag 15. april 2019 Til og med: mandag 22. april 2019 

AKS Bjørnsletta er på Lilleaker skole, mandag 15., tirsdag 16.april og onsdag 17.april 2019. 

Normal skole igjen er altså tirsdag 23.april. 

 

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 påske.  

 

John Christian Myrlund 

Rektor Bjørnsletta skole  


