
Foreldreinfo høst 2018 Bjørnsletta skole 

Det har vært en innholdsrik høst. Vi håper dere som foreldre opplever tilstrekkelig informasjon 

underveis i skolehverdagen - både om hva som skjer i hverdagen og hva som skal skje fremover. Vi 

har begynt å arbeide med å bedre kommunikasjonen mellom skole-hjem. Bedring av informasjon 

gjelder både for skole og AKS. Du kan følge skolen på Facebook, og vi arbeider med oppdatering av 

hjemmesiden https://bjornsletta.osloskolen.no/. Dersom dere laster ned Skolemeldingsappen vil 

dere kunne få meldinger rett til mobilen. 

 

Skolemiljøutvalget (SMU) gjennomførte et temaforeldremøte. Mobbeombudet i Oslo, Kjerstin Owren 

holdt foredrag, og det var elever som holdt innlegg. Det var godt oppmøte, og flere mente at det var 

et nyttig og verdifullt møtepunkt. Dere kan lese om saken på skolens Facebookside 

https://www.facebook.com/bjornslettaskole/ og skolens hjemmesiden.  

 

Skolen er med i et prosjekt som heter Inkluderende Skole. Dette vil bidra til å sikre alle elever en 

trygg og inkluderende skolehverdag https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/nasjonale-

satsinger/tilbud-om-kompetanseutvikling-miljo-og-mobbing/ 

 

Elevene på 7.trinn har vært på leirskole. Det er første gang skolen sender elever på leirskole. Det var 

en innholdsrik og lærerik uke for elevene. På ukeprogrammet stod det padling av kano og kajakk, 

seiling, fjellklatring, rappellering, vannski, wakeboard, tube, motorbåtkjøring og ridning. Vi planlegger 

at leirskole skal være en fast hendelse når elevene kommer til 7.trinn. Følger du lenken ser du årets 

leirskolested https://oksnoen.no/leirskole 

 

Siste uken før høstferien har elevene på 10.trinn vært på tur til Polen. Dette er en tur som er viktig 

for å forstå både historien, og kunne bidra til at elevene velger å ta ansvar for å bygge et samfunn i 

fremtiden. Turen bidrar til fellesopplevelser og et økt samhold blant elevene. Turen organiseres via 

foreldrene, i samarbeid med skolen. Dere kan lese mer om slike turer på: 

http://www.hvitebusser.no/ 

 

Som en forsmak på vennskapsuken (i uke 39) danset alle barneskoleelevene BlimE-dansen. Vi har for 

første gang gjennomført en vennskapsuke for 1.-7.trinn. Det har vært aktiviteter på tvers av klasser 

og trinn i en hel uke. Til stor glede for elevene hadde FAU bevilget penger til frukt og saftservering 

under aktivitetsdagen og Forut-løpet https://forut.no/skolelopet/ . En stor takk til FAU – og til 

foreldrene som gjorde i stand servering og utdeling av frukt og saft til elevene. Vi har lagt ut info på 

Facebooksiden vår. Elevene fra ungdomsskolen hadde medansvar for aktiviteter. Dette er et viktig 



bidrag til å skape en "vi" skole. Elevene på ungdomsskolen viste stor ansvarsvilje. Akersposten var på 

besøk og lagde denne reportasjen: https://akersposten.no/nyheter/jeg-prover-a-lope-30-runder-sa-

de-far-seg-en-ny-bronn/19.2739 

 

Vennskapsuken ble avsluttet fredag før høstferien. Alle elevene på 1.-7.trinn var samlet. Det er 

7.trinnselevene som hadde ansvar for denne samlingen. Det var en gripende og flott samling. Et 

fantastisk dyktig publikum og arrangører. Det vil bli flere fellessamlinger ledet av elever i løpet av 

skoleåret. 

 

Elevene gjennomfører Nasjonale prøver i løpet av høsten. Analyse og vurdering er et viktig arbeid for 

skolen. Vi ønsker å se hva elevene lykkes med og hva elevene bør få arbeide mer med. Vurderingen 

av elevresultatene danner grunnlag for hva vi bør prioritere framover. Du kan lese mer om Nasjonale 

prøver på https://www.udir.no/eksamen-og-prover/prover/nasjonale-prover/ 

 

Vi har sett på eksamensresultatene på ungdomsskolen. Bjørnsletta skole har sterke sluttresultater. 

Du finner skoleresultater på MinOsloskole. Ved å følge lenken ser du resultatene fra 10.trinn i fjor:  

http://minosloskole.no/CorpoWebserver/?locale=no#LandingPlace:r=399821808831205753;YTD=fal

se;t=8321886375833607853 

 

Skolen har svært dyktige medarbeidere og ressurspersoner. Som følge av arbeidet med Vurdering for 

læring, har det kommet lærere og skoleledere helt fra Danmark for å lytte og lære av våre lærer om 

arbeidet som Bjørnsletta skole er en del av. 

 

Aktivitetsskolen (AKS) har gjort flere grep for å øke kvalitet, informasjon og sikre positiv utvikling. Vi 

har i løpet av høsten sett at flere har fått gode erfaringer og tilbakemeldinger fra AKS.  

 

AKS er med i et prosjekt for bedre lesing og regning i regi av UDE. Etter hvert vil det komme mer 

informasjon om dette på både hjemmesiden og på Facebook.  

 

Vår AKS-leder, Line, er dessverre fortsatt sykmeldt. Vi har gjort grep for å sikre utviklingen vi ønsker 

for Aktivitetsskolen. Kine Iljen-Ervik er fortsatt fungerende AKS-leder. Hun bruker tiden på å sette seg 

inn i oppgavene som tilhører rollen, og hun arbeider aktivt med å sikre at alle blir godt ivaretatt. Vi 

har bygd en fungerende ledergruppe rundt Kine. Dette har vi gjort ved å gjøre noen interne 

endringer. Våre to baseledere er Fang og Maud.  

 

Aktivitetsskolen har åpent hele høstferien, og alle som har plass er selvfølgelig hjertelig velkommen. 

Erfaringsmessig tar likevel noen fri i denne uken. Det er til stor hjelp om man gir AKS melding om 

man kommer eller ikke. Dette gjør at vi kan justere på bemanningen og rette den inn mot de tidene 

av året hvor det er mest behov.  

 

Vi har en avdeling for elever som trenger litt ekstra støtte i hverdagen. Vi har et svært kompetent lag 

som arbeider med å lage og utvikle en inkluderende og god skolehverdag.  

 

Budsjettprosessen i Oslo kommune er i gang. De foreløpige signalene er positive for skolene. Det vil 

trolig blant annet bli gratis kjernetid på AKS for elever på 1.trinn. Vi venter i spenning. 

Med dette ønsker vi alle en god høstferie. Skolen starter igjen mandag 8.oktober.  

 

John Christian Myrlund 

Rektor Bjørnsletta skole  


