Oslo kommune
Utdanningsetaten
Uranienborg skole
Visjon:
”Uranienborg skole er en inkluderende skole.
Elevene våre skal utfordres til å sette ambisiøse mål og inspireres til å realisere sine evner
og talenter".
7.10.15

Til alle elever, foreldre og foresatte!
Håper alle har hatt fine høstdager til nå, - både med og uten ferie!
Det er mye som skjer ved skolen for tiden, og noe av dette vil vi få formidle til dere
gjennom dette oktoberbrevet. Det som gjelder spesielt for de enkelte trinn, vil foreligge
på planene for trinnene, så der er det viktig å holde seg oppdatert.
 Begge klassene på 7.trinn hadde en svært vellykket leirskoleuke på Mesnali i
september. Vi bedømmer programmet ved denne leirskolen som meget solid og
variert. Det er lærere fast på stedet, og vi har likevel valgt å sende med tre
lærere fra skolen vår med elevene hele uken. Det er en relativt stor ressurs, men
erfaringen vår viser at det er verdt det mht elevenes læringsmiljø videre. Etter
høstens leirskole er det kommet bare positive tilbakemeldinger fra elever,
medfølgende lærere og foreldre/foresatte. Dette lover godt for et positivt
sosialt og faglig miljø blant disse elevene videre, - også med tanke for at det
nærmer seg overgangen til ungdomstrinnet!
 Høstens nasjonale prøver er i gang. Det gjelder 5., 8. og 9.trinn. Ved Uranienborg
er vi bevisste på å ha med alle elever på prøvene, så sant eleven har mulighet og
utbytte av prøven. (Elevene i skolens mottaksklasser er naturlig ikke med på prøvene, da
de er nyankomne til Norge og ikke behersker språket godt nok til det i september og
oktober. Disse elevene teller likevel med på statistikken for nasjonale prøver, så for vår

skole vil det således se ut som om det er en god prosent som fritas fra prøvene). Poenget



med de nasjonale prøvene er ikke selve prøven og vurderingen av denne, men
etterarbeidet, - det vil si analysene av resultatene. En grundig analyse, både i
ledelsen og blant trinnets lærere (mht nasjonale prøver i regning, vil i år også skolens
lærerspesialist i matematikk være involvert), gjør at lærerne gis større mulighet for
å tilrettelegge enda bedre for hver enkelt elev, innen flere områder. Ledelsen vil
gjennom analysearbeidet også se om det skal/bør endres noe mht lærerressurser.
Småskoletrinnet:
- I uke 41 arrangeres det hinderløype på Harelabben for alle klasser. Tema er
trafikkopplæring/skilt med praktiske øvelser i kroppsøving.
- I uke 44 arrangeres det matematikkdag med tema "Måling" for alle klasser.
Det vil være praktiske oppgaver i temaene vekt, lengde og volum. Både
skolegården og skolekjøkkenet vil bli tatt i bruk.
- 14.oktober vil alle klasser ha kakesalg til inntekt for syriske flyktninger, i regi
av Røde Kors. (Flere detaljer vil bli beskrevet på de enkelte trinnenes planer).
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 FN-dagen:
24.oktober er det FN-dagen, og denne er blitt markert ved Urra de siste
årene. I år faller dagen på en lørdag, så vi har vår markering fredag 23. ved
skolen. Det vil bli et fellesprosjekt 1-10 i år mht ulike land hvert trinn skal
arbeide med, og på den måten få større innsikt i. I tillegg vil det bli en felles
markering i skolegården klokken 9.00. Dere foreldre/foresatte som har
anledning til å delta, er hjertelig velkomne!
 Operasjon dagsverk (OD) og Internasjonal dag:
OD er i år 29.10 for ungdomstrinnet (godkjent deltakelse i skolens
driftsstyre). Ungdommene våre inviteres da til å gi et dagsverk ved å ha ulike
typer arbeid, som skal lønnes med 300kr. Årets OD-prosjekt for norske skoler
er Amnesty International Norges arbeid for seksuelle og reproduktive
rettigheter i Chile, Peru og Argentina.
Mottakselevene våre vil lage internasjonal mat denne dagen og selge i Bessa,
der inntekten går til OD-formålet. Det vil da være mulig å kjøpe for
mellomtrinnets elever (nærmere info på m-trinnets planer).
Hvis det er noen av dere foreldre/foresatte som ikke ønsker at deres ungdom
skal delta, vil skolen sørge for undervisning for dem denne dagen. Deltakelsen
er frivillig.
Ungdomstrinnet vil ha en internasjonal dag 27.10, som er arrangert av
Elevrådet. Elevene skal på slik, rett i forkant av OD, bli godt skolert inn mot
OD-s satsing og årets prosjekt. Conrad Frøyland Moe er leder for skolens ODkomité. Lærernes elevrådskontakt og ansvarlige er Kristin Våge Nordhagen.
 Elvelangs:
Så er det kun en uke til vår nysatsing "Elvelangs"! Håper flest mulig av dere
har holdt av torsdag 15.10 fra klokken 18. Da arrangerer vi altså "Elvelangs"
ned Frognerelven fra Bymuséet til Drammensveien. Det blir ulike tablåer i
høstmørket underveis av elever fra 5.-10.trinn. Korpset deltar med spill (men
også med salg av noe å drikke og spise). For elever fra 1.-4.trinn må
foreldre/foresatte ta ansvar på vandringen, mens elevene fra 5.-10.trinn
møter lærer i skolegården klokken 17.30. Skolen er for disse trinnene flyttet
til sen ettermiddag/kveld denne dagen, slik at det er obligatorisk fremmøte
for elevene. De to første øktene den 15.10 er det derfor fri for 5.-10.trinn.
"Elvelangs" arrangeres i samarbeid med Bymiljøetaten, Levende vassdrag,
Elveforum, Bymuséet, Frognerelvens venner og Frognerparkens venner. Alle
foreldre/foresatte ønskes hjertelig velkommen til å være med! Det kan komme
til å bli litt kaos, men vi satser på en hyggelig høstkveld i og for lokalmiljøet
ned Frognerelven.
Riktig god oktober til dere alle!
Vennlig hilsen
Randi E. Tallaksen
rektor
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