
Foreldreinfo SOMMERFERIE 2019 Bjørnsletta skole og AKS 

Skoleåret 2018-2019 er over, og elever og lærere skal alle få en velfortjent ferie. Det har 

vært et innholdsrikt år, et år der vi har påbegynt ulike prosesser som skal bidra til god 

skoleutvikling. I dette skrivet blir det blant annet gitt informasjon om lærere neste 

skoleår.  
  
Siden forrige foreldrebrev har det skjedd mye:   
Vi har hatt fellessamling med alle på barnetrinnet. Temaet var blant annet om hvordan vi 
skal gå inn og ut av skolen, samt hvordan holde orden i garderobene og hvordan vi skal være 
mot hverandre. Dette er noe alle elevene har øvd på. Vi ser at elevene har blitt mer dyktig til 
å gå inn til undervisningen. Tidligere hadde vi mye stygg språkbruk, rot og uro. Nå har vi en 
langt bedre situasjon i garderobene, og denne roen har forplant seg inn i klasserommene. Vi 
er ikke i mål, men det er godt å ta med seg en positiv utvikling inn i ferien.  
  
Skolen har hatt besøk av Klimapilotene https://www.klimaoslo.no/2019/01/25/take-off-for-
klimapilotene/ Vi har begynt prosessen med å bli Miljøsertifisert. Dette betyr at vi blant 
annet skal bli bedre på resirkulering og ta miljøhensyn.  
  
Det har vært forestilling for elevene med valgfag sal og scene.   
  
Elevene ved 9.trinn har hatt utstilling av vurderingsarbeid i kunst og håndverk.   
  
Rektor ble utfordret til å spise snegler sammen med elevene i en franskklasse.   
  
Klasse 9d ved Bjørnsletta skole var en av sju niendeklasser som var jury for Uprisen 2019, 
som ble utdelt på Lillehammer. Klassen dro av gårde for å avgjøre hvem som skulle vinne.  
 
Det ble gjennomført et flott 17.maifeiring. Foruten selve 17.maitoget var det pyntet til 
frokost, og det var et eget arrangement ved skolen. En stor takk til alle foresatte som bidro 
til å gjøre denne dagen mulig og spesiell. Det kan ikke bemerkes nok hvor viktig dere 
foresatte er, med tanke på slike arrangementer, på vegne av hele skolen - tusen takk for 
jobben dere har gjort!  
  



Elever på alle trinn har hatt ulike prøver, og på ungdomstrinnet har det blitt gjennomført 
både tentamen og eksamen. Standpunktkarakterene på 10.trinn var svært gode i fjor, men i 
år er de enda noe høyere. Vi venter i spenning på eksamensresultatene, men viktigst for oss 
er selvfølgelig at alle elevene har hatt et læringsutbytte, og vi gleder oss over at det viser seg 
i resultater. 
 
Elevene på 4.-7.trinn har øvd på livredning og svømming med klær på i vannet på 
Sollerudstranda. 
  
Det er tiden for sommeravslutninger, og avslutning av både barneskolen (7.trinn) og 
grunnskolen (10.trinn). Det er og har vært ulike sommeravslutninger for på alle trinn. Til alle 
som slutter ved skolen ønsker vi de lykke til videre med skolegangen!  
  
Foruten informasjon fra klassen og trinnene, legger vi ut noen glimt fra skolehverdagen på 
både facebook og på hjemmesiden.  
  
Som nevnt i tidligere foreldrebrev beveger skolen seg på riktig kurs, hva gjelder økonomi. 
Den negative utviklingen er snudd, og vi forventer å komme i balanse etter en oppsatt plan. 
Noen økte kostnader har det likevel blitt, da vi gjør nødvendige innkjøp der vi ser etterslep. 
Vi arbeider blant annet målrettet med å bedre mulighetene for digitale 
undervisningsverktøy.  
  
Det har vært store endringer på Aktivitetsskolen dette året. Dette ble synlig på 
sommeravslutning fredag 14. juni, hvor foreldrene fikk muligheten til å oppleve og delta på 
flere av påmeldingsaktivitetene elevene har hatt gjennom dette skoleåret på AKS. 
Foreldrene spilte innebandy mot elevene. Elevene var aktivitetsledere som demonstrerte og 
lærte de voksne forskjellige eksperimenter fra forskerspirer og kunst. Mat og Helse serverte 
forskjellige kaker til kaffen før AKS-koret avsluttet kvelden med fantastisk sang og show. Det 
er lagt inn mye arbeid i forberedelsen av rutinene rundt mottagelsen av de nye første 
trinnselevene, blant annet med tanke på å sikre en god og forutsigbar oppstart ved AKS.   
  
Før det blir ferie vil vi minne om at elevgarderobene må tømmes helt før sommerferien. Alle 
elever må ta med alt av skiftetøy, innesko, regntøy og annet utstyr. Siste skoleuke vil klær og 
annet som ligger i glemmekassene bli lagt frem på bord i garderobene, slik at det kan være 
lettere for elever og foresatte å finne frem. Vi anbefaler alle å ta en titt. Fredag 21. juni vil alt 
som ligger igjen bli samlet sammen, og i løpet av sommerferien blir tøyet gitt videre til 
klesinnsamling.    
 
Det er gjort nye beregninger av læredekning som skolen skal ha. Vi har derfor behov for 
enda flere lærere og vi har fortsatt noen stillinger ute.   
Vi har hatt mange kvalifiserte søkere til de lærerstillingene vi har hatt ute, men vi blir nok å 
holde på med tilsetninger helt frem til skolestart. Ikke bare skal vi ha flere lærere, men vi har 
grundige prosesser for tilsetning. Dette gjør vi for å sikre at de som skal begynne hos oss vet 
hva vi ønsker,, og at de som sier ja til jobb skal oppleve at Bjørnsletta skoler er en mest mulig 
riktige skolen for dem. Til høsten regner vi med å ha rett bemanning, både i ledelse, 
sosiallærer på barnetrinnet og sikret nødvendige lærerresurser.   
  



  
  
Foreldreundersøkelsen ble sluttført i april. Skole og FAU har behandlet undersøkelsen, og 
den har vært oppe i Driftsstyret.   
 

Foreldreundersøkelsen 2019, Bjørnsletta skole  
Generelt viser resultatene variasjon mellom trinnene, men gjennomsnittlig er resultatene 
noe svakere enn gjennomsnittet for Osloskolen.  
Resultatene fra foreldreundersøkelsen samsvarer i stor grad med resultatene fra 
elevundersøkelsen og de erfaringene skolen selv sitter med.  
 
Vi ser en bedring fra fjorårets resultater, her kan nevnes kommunikasjon med foresatte, men 
vi ser at skolen likevel bør prioritere særlig tre områder:  
 

Kommunikasjon mellom skole og hjem.  
Foresatte gir uttrykk for at skolen bør forbedre kommunikasjonen med hjemmet og elevene. 
Skolen ønsker derfor å fortsette arbeidet med kanalstategien, som handler om hvor man 
skal finne informasjon, og at informasjonen man finner skal oppleves relevant. Vi har gjort 
noen grep som dreier seg om å stadig forbedre informasjonen på vår hjemmeside, 
facebookside, ukesbrev, rektorbrev, skolemeldinger, foreldremøter og genrelt om 
tilbakemeldinger til elever og foresatte.  
Når det gjelder informasjonen fra de enkelte trinn har skolen flere gode eksempler, og 
skolen ønsker å bli mer enhetlig i sin kommunikasjon slik at informasjonen fremstår mer 
helhetlig.    
Ved hendelser i skoledagen kan informasjonen til foresatte komme raskere, og bli mer 
informativ.  
Skolen har, ut fra tilbakemeldingene som er gitt i undersøkelsen, et potensiale i å informere 
nærmere om hvilke tilpasninger som gjøres i opplæring og hvilke vurderinger skolen 
benytter.   
Det er et ønske fra foreldreundersøkelsen at ledelsen ved skolen skal komme raskere på 
banen dersom det er et behov for det.  
 

Godt læringsmiljø  
Mobbetallene er for høye sammenliknet med både andre skoler, og de ambisjonene skolen, 
FAU, driftsstyret og elevrådet har. Dette kommer også frem i foreldreundersøkelsen.  
Skolen er med i en større kommunal og statlig satsing, der skolen som helhet opparbeider en 
systematikk i å dele kompetanse, samt arbeide forskningsbasert med det som har effekt 
innen mobbing, utenforskap og godt og inkluderende skolemiljø.  
 

Faglig støtte og motivasjon  
Foresatte gir tilbakemeldinger om behov for mer informasjon om vurderinger, faglig 
utvikling og hensyn til elevenes motivasjon. Elevstemmen bør bli mer tydelig i skoledagen.  
Som et av flere tiltak deltar skolen i et større utviklingsprosjekt i regi av Høyskolen Innlandet, 
der alle lærere er med i en digital læringsform (MOOC) som tar for seg emne vurdering for 
læring (VFL). Målet for prosjektet er at alle lærere på Bjørnsletta skole skal jobbe i henhold 
til gode vurderings prinsipper.  



Vi behandler resultater, undersøkelsen, og tilbakemeldinger i ulike fora, og vi takker for at 
dere har tatt dere tid til å gi oss tilbakemelding. Tilbakemeldingene dere gir er viktige og 
nødvendige for å utvikle skolen i riktig retning.  
 

Her er bemanningen for skoleåret 2019/ 2020, som vi kan gå ut med per i dag. 

Informasjonen kommer sent, det kan komme endringer, og endelig bemanningsplan blir 

annonsert til skolestart: 

 

TRINN Kontaktlærere  Faglærere/ 
spesiallærere  

1A Steffen  LN1 
1B Vibeke  LN2 
2A Janne L  LN3 
2B Anniken  LN4 
3A Marthe  Wivian 
3B Anna  Maria  Nina JG 
3C Berit  Camilla 
4A Jenny  Arvid 
4B Mariann  Jeanette 
5A Hege  Valerie 
5B Tonje  Mathilde 
5C Kristin - NY  Rita 
6A Sherry Christoffer Anders 
7A Milica   
7B Heidi   
8A Benjamin  Christoffer  
8B Rebekka Kari  
8C Asgeir  Jon Robin  
8D Lisa  Sara  
9A Magnus  Trude  
9B Anna  Janne  
9C Fredrik  Steffen  
10A Turid  Åsmund  
10B Kelli  Gitte  
10C Ingun  Bjørn  
10D Kjersti  Nora  
Avdelingen Elin   
Avdelingen Arne   
Avdelingen Einar   
Avdelingen Joon   
Avdelingen Mona   
Avdelingen Ann Kristin   
    
    

 
*LN = Lærernorm 



Ny inspektør 4.-7.trinn heter Lise Skudvig  
Ny sosiallærer på barnetrinnet heter Tone Spilling, frem til hun kan starte vil Nina Grytten 
delvis fungere i hennes sted. 
Rådgiver ungdomstrinnet er Elin Thygesen 
Ledelsen består av Unni Eik, Eva Einarson, Line Nordås, Lise Skudvig, Kine-Iljen Ervik (AKS-
leder) og John Christian Myrlund. 
Det vil komme egen oversikt over assistenter før skolestart. 
 
Ønsker helt avslutningsvis å rette en spesiell takk til de som avslutter sitt engasjement i FAU, 
også en særlig takk til FAU-leder Cathrine Foss-Steene som går av etter mange år som FAU-
leder. Vi kommer til å savne både hennes engasjement og vilje for å utvikle skolen.  
 
Skolemiljøutvalgsleder Aasne Normann-Arvesen har også tenkt å gi fra seg staffetpinnen. Det 
er et viktig arbeid som er startet, og Aasne etterlater seg et viktig arbeid som er påbegynt og 
som må videreføres. 
 
En stor takk til alle foresatte, vi har lagt merke til matpakkene dere har smurt, ekstra 
skiftetøy dere har lagt ved, lekser som er gjort med god foreldrehjelp og de mange andre 
små og store tingene som skal til for å lage en skoledag for ansatte og elever. 
 
Med dette ønsker jeg alle en riktig god sommer når den tid kommer, så ses vi til skolestart 
19.august 2019.  
 

John Christian Myrlund 

Rektor Bjørnsletta skole  

 
 


