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Hilsen fra ny rektor  
 
Det er med stor glede jeg har takket ja til å være rektor ved Bjørnsletta skole. Bjørnsletta skole er en 
barne- og ungdomsskole, 1.-10.trinn, med plass til 792 elever, i dag er vi 625 elever og har et økende 
elevtall. 
 
Jeg begynner å bli kjent med skolen. Skolen er pen å se på, og helt ny (åpnet 2014). Noe av det første 
jeg merket meg var, at skolen har så mange flotte og positive ansatte. Ved skole, AKS, Avdelingen, 
ledelse og i staben er det engasjerte og trivelige mennesker, hvor alle gir utrykk for et sterkt ønske om å 
lage en god og bedre skole.  
 
Jeg har møtt noen foreldre, noen elever som går på AKS, Avdelingen og noen litt større elever som har 
vært i skolegården på ettermiddagen. Det kan være tilfeldig, men alle gir uttrykk for at Bjørnsletta skole 
er en skole de er glade i. Jeg ser derfor frem til å møte dere foreldre, og ikke minst gleder jeg meg til å 
møte alle elevene som starter mandag 20.august 2018. 
 
Skolen har utfordringer som må håndteres. Økonomien er dessverre ikke i balanse, og det må det rettes 
på. Skoleresultatene på barnetrinnet er langt svakere enn vi tenker de bør være, og brukerundersøkelsene 
har gitt klare signaler om forbedringsområder som det må tas tak i. Det er blant annet alt for høye 
mobbetall.  
 
Når dette er sagt, så er det verd å merke seg at eksamensresultatene på ungdomstrinnet er gode, og at det 
er variasjoner i opplevelsene. Det er også grunnlag for å tro at vi, ved å tenke langsiktig, skal komme 
oss ut av den negative økonomiske situasjonen. Med andre ord, vi skal bevare det som er godt, og 
forbedre de områdene som krever forbedring. Jeg håper alle vil vise forståelse når det blir gjort valg som 
er nødvendig for å sikre forsvarlig drift, og tatt tak i de områdene som krever forbedring.  
 
Vi oppnår raskere resultater, bedre utvikling og kan utvikle skolen mer dersom vi engasjerer oss 
sammen, skole og hjem. Det er også viktig at elevstemmen kommer tydeligere frem, slik at de som er 
elever på Bjørnsletta skole tar et medansvar for skolen, og for hvilken utvikling vi skal ha. 
 
Selv om jeg kjenner på en sterk iver etter å få snarlig orden på ting, vil jeg måtte bruke tid på å bli godt 
kjent med skolen for at vi skal kunne ta de riktige avgjørelsene. Vi er allerede i gang med arbeidet, og 
noe er gjort allerede, men jeg tenker vi gjør klokt i å berede grunnen for de endringer som er nødvendig. 
 
Vi kommer til å arbeide med informasjonsflyten, slik at dere skal være orienterte om hva som skjer på 
skolen. Kanskje savnet du praktisk informasjon? Da kan du etter hvert lese mer på 
https://bjornsletta.osloskolen.no/, du skal kunne følg oss på FB, dere vil motta SMS og etter hvert vil 
dere kunne laste ned en app som vil oppdatere dere om ulike saker.  
 
Lurer du på hvem rektor er? Da kan vi blant annet møte hverandre på foreldremøtene. 
 
Jeg ser frem til samarbeidet med alle: ansatte, foresatte og elever. Sammen skal vi utvikle den beste 
skolen vi kan lage. 
 
Mvh 
John Christian Myrlund 
Rektor Bjørnsletta skole 


