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ÅRETS DESEMBERBREV til alle elever, foreldre og foresatte! 

Da er desember kommet – med alt det innebærer ved skolen vår; tentamener, juleavslutninger, 

halvdagsprøver, julefrokoster. Vi opplever engasjerte og ivrige elever rundt alt dette, - inklusive 

deres positive intensitet i øvelser til avslutninger og til skolekorpset, koret og andre elevgrupper. 

Lykke til for alle! Takk til alle dere foreldre/foresatte som bidrar ekstra i en travel desember! 

I går ettermiddag ble julegranen tent i skolegården. Tusen takk til foreldre på 2.trinn og flere 

elever som hjalp til som sangere og for gangen rundt juletreet. En spesiell takk også til korpset! 

Det ble en fin ettermiddag takket være dere alle som hjalp til og til alle dere som møtte opp! 

Ny sosiallærer på barnetrinnet, Heidi Nakken, startet hos oss 1.12. Heidi kommer fra Ålesund og 

har mye god erfaring fra skole, førskole, barnevern og PPT. Ta vel imot henne! Hun vil bl.a. ha 

ansvaret nå for innskriving av 1.klassingene 2016. Ta kontakt med henne hvis dere lurer på noe. 

Som noen av dere husker, vant skolen Elevrådsprisen for byens beste elevråd på ungdomstrinnet i 

fjor. Av den grunn ble skolen bedt om å holde foredrag på årets elevrådskonferanse 25.11 om 

suksessfaktorer rundt et godt elevrådsarbeid, med fokus på samarbeidet elevene/ledelsen. 

Elevrådsleder Regine Log Røren og nestleder Lea Wiggen Kramhøft stilte opp sammen med 

ass.rektor Truls Wagener, og skolen har fått flere positive tilbakemeldinger på dette i etterkant! 

Resultatene på høstens nasjonale prøver på 5., 8.og 9.trinn foreligger og er offentliggjort. I store 

trekk er vi fornøyd med årets resultater. Det som er interessant og viktig, er hvordan skolen har 

klart å tilføre elevgruppene læring. Vi ser at årets 9.trinn har stor fremgang fra i fjor.  Det er 

bare å gratulere elever og lærere på dette trinnet for arbeid og innsats! Skolens ledelse og 

lærerne har analysert alle resultater inn mot hver klasse. Analysene vil brukes i arbeidet inn mot 

hver elev, og bl.a. vil ressurser periodevis endres. Intensive kurs og fokus på større utfordringer 

vil være aktuelt for elever. Dere vil få resultatene av deres lærer som gjelder dere, med 

beskrivelse av hvilke felt der mål er nådd og hvilke som kan være en utfordring fremover. Ikke 

minst vil det være viktig hvordan dere foreldre/foresatte i samarbeid kan bistå eleven best mulig. 

Fra småskoletrinnet: 

 Ta turen bortom "Mitt rammeverksted" i Eilert Sundts gate 18B. Her henger 

JULEKALENDER I SAMARBEID MED 1A OG 1B. Elevene i 1.klasse har laget morsomme 

tegninger til team vinter/jul. (Innehaveren ønsket å gjøre noe hyggelig for nærmiljøet).  

 2.trinn har vært på Bogstad gård. Her har de fått omvisning inne i et julepyntet hus og ute 

i fjøset. Elevene fikk høre om julefeiring og juletradisjoner i gamle dager. De koste seg. 

 4.desember er foreldre/foresatte på 3.trinn invitert til Picasso utstilling. Elevene har 

holdt på med et kunstprosjekt som avsluttes med en utstilling. Eleven i 3ABC ble delt i fire 

grupper; norsk, data, matematikk og maling av portretter inspirert av Pablo Picasso. Høyt 

læringstrykk og ivrige elever! Herlig! 

 På 4.trinn har elevene arbeidet med et digitalt bildeprosjekt. Prosjektet strakk seg over 

to dager. Hver gruppe har tatt 8 bilder med kamera, skrevet en fortelling til to figurer og 

redigert. Elevene er stolte av filmen sin! Mye læring på en annen måte enn vanlig. Supert! 

 Alle på 1.-4.trinn har vært med på forfatterbesøk. Etter en fin bokuke med lesing, 

historier og fortellinger,kom forfatter Anna Fiske på besøk. Hun fortalte om da hun selv 

var barn, om hvor viktig det var å ta vare på fantasien sin, og om hvordan vi kan forvandle 

fantasi til ord og tegninger. Hun forvandlet også noen av våre idéer, fra ord til tegning. 
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(Tegningene henger rundt omkring på skolen). Til slutt leste hun den fine og tankevekkende 

boken sin "Hemmelige Hytter".  Dette var et meget vellykket besøk for alle trinn! 

 "Tegneserie og taco": Hver tirsdag og torsdag i høst har elevene på 2.trinn kladdet og 

tegnet og farget og skapt sine egne tegneseriefigurer og tegneserier. Etter endt 

tegneseriemekking ble "toppen av kransekaka" tacokokkelering og fremvisning av eget verk 

på skolekjøkkenet. Alt det fine og rare som er laget, kan sees på AKS. 

 AKS hadde en fantastisk kunstutstilling i Teatersalen i går. Her kan jeg se for meg mange 

hyggelig gaver til jul! Håper virkelig flest mulig av dere fikk anledning til å være til stede! 

Fra mellomtrinnet og ungdomstrinnet: 

 Fagsamarbeidet på tvers 5.-10.trinn har skolen satt fokus på. I analysene av de 

nasjonale prøvene har dette vært nyttig. Vi står på videreutvikler dette her! 

 5.-7.trinn har flere tverrfaglige prosjekter i desember, f.eks norsk, Kunst & Håndverk, 

Mat & Helse, matematikk: Design av pepperkakehus. Det var en lang prosess med 

skisser, prøving og feiling, før de bygget endelig modell. Forhåpentligvis får vi sett 

utstilt en pepperkakeby!  Førjulstiden er også benyttet til fokus på involvering av alle. 

Lærerne benytter sammen med elevene ulike modeller i dette arbeidet. Flott! 

 På ungdomstrinnet vil det være halvårsvurdering med karakterer ved avslutning av 

1.termin 15.januar. Mange prøver og vurderinger gis det tilbakemelding på i It´s 

Learning. Denne terminen vil det være mest fokus på muntlige tilbakemeldinger til 

elevene. Vi opplever at det gir mest læring når elevene i samtale med faglærer snakker 

om sine ferdigheter og hvordan utviklingen videre bør være. Det vil derfor ikke bli 

publisert en fullstendig IUP i It´s Learning som det har blitt gjort i Fronter tidligere 

år. En vurderingsoversikt for hver elev vil være der. 

 Skolens mottaksgruppe på ungdomstrinnet er en positiv og ivrig gjeng med lærere som 

virkelig står på for dem.I dag har de igjen, med stor suksess, laget ulike retter på Mat 

& Helse-rommet og solgt i Bessa. Tusen takk til dere! Dette er populært! 

Menneskerettighetsdagen 10.desember: 

De siste årene har vi markert Den internasjonale menneskerettighetsdagen for alle elever 

og ansatte her ved Urra. I år vil fellesmarkeringen i skolegården være klokken 9.00, og 

alle dere foreldre/foresatte som har anledning, er hjertelig velkomne til å være til stede. 

Det vil bli sang/musikk av elever/lærere og tale ved elevrådslederne. Viktig dag for oss nå! 

Nestsiste skoledag, torsdag 17.desember, vil skolen etter tradisjonen ha en julemarkering 

i Uranienborg kirke. Samtidig vil det være en julemarkering ved skolen. Skolens markering 

vil i år ha som tema: "Ulike religiøse markeringer i desember, med hovedvekt på den 

kristne". Vi ber dere foreldre/foresatte gi beskjed til kontaktlærer senest fredag 11.12 

om hvilket alternativ dere vil at deres barn/ungdom skal delta i. Klokkeslettet er 12.30. 

Bygget videre. Flere av dere lurer sikkert på flere detaljer rundt hva som skjer fremover 

med bygget og midlertidighet for elevene. Arbeidet rundt for oss starter for fullt etter 

nyttår. Vi vil holde dere løpende orientert om alt. Så snart vi vet noe av betydning for 

dere, vil vi legge ut info på skolens hjemmeside. 

 

 
 

En riktig god desember videre ønskes dere alle! Husk å ta kontakt med oss, hvis det skulle 

være noe dere lurer på! Ingen saker er for små for samarbeidet rundt barna/ungdommene! 

 

Beste hilsen Randi Elisabeth Tallaksen, rektor. 


