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JANUARBREV til alle elever, foreldre og foresatte! 

 

Sent, men veldig godt ment: Riktig godt nyttår til dere alle!  

Jeg vil benytte sjansen til å takke alle dere elever og foreldre/foresatte som gjorde en ekstra 

innsats for fine og positive juleavslutninger i klassene og for elevmiljøet første halvår. En takk 

også til aktive korpsforeldre som sto på for å få avviklet julekonsert i Uranienborg kirke, sammen 

med bl.a. Vivaldiorkesteret. Alt dette er viktige bidrag i skolens arbeid for et inkluderende og 

positivt elevmiljø. Supert! 

Vi har nå passert 1.termin av skoleåret. Elevene våre har hatt ulike kartlegginger, nasjonale 

prøver, mm og nylig fikk vi inn resultater fra Elevundersøkelsen 2015. Alt dette sammen er en 

pekepinn på mye godt målrettet arbeid med elevgruppene. Dere husker kanskje at skolen i høst ble 

fremhevet som en skole med høy skolebidragsindikator, høy "value added", som det betegnes. 

Uranienborg var den nestbeste skolen i Oslo mht hva skolen bidro med for å oppnå bedre 

læringsresultater fra småskoletrinnet til ungdomstrinnet. Å få en slik tilbakemelding (fra SSB) er 

ekstra oppmuntrende for alle oss ved skolen. Jeg oppfordrer sterkt til heiing på lærerne!  

Resultatene fra Elevundersøkelsen 2015, avviklet i desember, er lærerne på hvert trinn i ferd med 

å analysere. Skolens ledelse vil, som de tre siste årene, ha møte med elevtillitsvalgte og gjennomgå 

resultatene. Slike møter gir nyttige innspill for oss mht arbeidet videre. Elevene selv vet godt hva 

de er fornøyd med og hvor eventuelt "skoen trykker". Driftsstyret og Skolemiljøutvalget vil få 

resultatene til behandling, og FAU vil bli informert i neste møte. 

Det har vært og er mye trist fokus i pressen på mobbing for tiden. Ved Uranienborg skole vet 

dere at vi har hatt en stor satsing på dette de siste årene; utestengelse, rasisme og 

antisemittisme, - ja, alle typer ekskludering er tydelig kommunisert som uønsket adferd ved vår 

skole. Vi har satt inn mange tiltak i det forebyggende arbeidet, vi har sørget for mer kunnskap 

innen området til de ansatte, og vi har fått på plass gode, helhetlige rutiner. Skolen har lykkes i 

mye, men vi kan stadig bli bedre. De aller, aller fleste av dere elever uttrykker stor trivsel, - det 

er fantastisk!  For at ingen skal oppleve utestengelse fra medelever, er skolen avhengig av at alle 

dere foreldre støtter opp om skolens arbeid, - samtidig som dere sier i fra til kontaktlærer, 

sosiallærer og/eller en i ledelsen hvis dere kjenner til at en elev ikke har det bra.  

Se gjerne på skolens hjemmeside under "For elever og foresatte" og "Positivt skolemiljø". Der kan 

dere lese om skolens arbeid i dette helt sentrale arbeidet for at alle våre elever skal ha det bra. 

Håper dere alle er med oss i dette!? 

 

Litt info fra trinnene: 

Fra småskoletrinnet: 

 1.trinn: I dag er det oppstart av skiskole for 1.trinn. Alle elevene skal være med. Fin start 

i dag! Ved skolen er det fokus med fullt trykk på leseopplæringen. Dere foreldre og 

foresatte oppfordres til aktiv deltakelse i deres barns leseopplæring! Viktig fase nå!  

 2.trinn: I matematikk er tema tallinje gjennom mye bruk av perlesnor. Alle klassene har 

vært på Fearnley Astrup muséet. Kulturbegrepet er en sentral del av Urra-satsingen!  

 3.trinn: Besøk av den kulturelle skolesekken med tema "Musikk og fortellinger". I 

matematikk og norsk repeteres og forsterkes fagstoff for tiden. Følg med, følg med! 

 4.trinn: Elevene har hatt akedag og skøytedag etter at snøen kom. Tverrfaglighet i fagene 

matematikk og Kunst & Håndverk har tema "Symmetri og mønster". 1.februar vies hele 
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dagen til Prosjektet Gåsehud (i regi av Oslo kammermusikkfestival). Hele trinnet skal 

opptre i Operaen i oktober, sammen med Jeriko skole og en skole i Nittedal. Herlig! 

Fra mellomtrinnet og ungdomstrinnet: 

 5.trinn: Her er det nylig satt i gang stasjonsundervisning i engelsk, - et ekstra bidrag 

for å tilpasse undervisningen enda bedre for alle elevene. Elevene skal også få nyte den 

flotte vinteren med skøyter på Frogner stadion.  

 6.trinn: Osloprøven i lesing avholdes denne uken. For øvrig takker flere ansatte 

elevene, med lærer Birgitte i spissen, for gode rester etter talentfulle retter kreert i 

Mat & Helse av trinnets elever! 

 7.trinn: Elevene øver seg for tiden på debatter med fokus på innlegg, replikker og 

gode argumenter/motargumenter (jeg synes egentlig de fleste er kjempeflinke til det 

siste…). To elever har også kvalifisert seg til finalen i Pangeakonkurransen. Flott! 

 Ungdomstrinnet vil i løpet av 2.termin arrangere faglærertreff for alle trinn, der 

elever og foreldre/foresatte kan treffe faglærere i et kort møte. Dette vil vi gjøre 

som et ledd i skolens satsing på vurdering for læring; vi har fokus på faglige 

tilbakemeldinger til elever og foresatte. Samtalen vil dreie seg om faglig ståsted pr nå, 

og hva og hvordan det blir viktig å jobbe videre for hver enkelt. Det vil bli gitt mer 

konkret info fra ass.rektor om dette. 

 

Holocaustdagen onsdag 27.januar: 

De siste årene har vi markert Den internasjonale Holocaustdagen for alle elever og 

ansatte her ved Urra. I år vil fellesmarkeringen i skolegården være fra klokken 11.30, og 

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

Det vil bli diktlesning, sang og musikk av elever og tale ved elevrådsleder. Viktig dag å gi 

elevene informasjon om og ha fokus på i våre dager! Statsråd Anniken Hauglie vil være til 
stede og avslutte arrangementet med en appell. 
Alle elevene vil på sine trinn ha et tema rundt dagen, ut i fra trinnets nivå. 

For alle elevene på ungdomstrinnet og mottaksgruppen vil de få se filmen "Ninas barn". Vi 

er så heldige å ha fått filmskaper og forfatter Nina Grünfeld til skolen denne dagen. Hun 

vil ha et kort foredrag i etterkant av filmen, samt samtale med elevene. Dette vil være i 

teatersalen og foregå i to omganger. Nina Grünfeld har også vært så vennlig og tatt på seg 

å komme to dager til alfabetiserings-gruppen vår for å jobbe med temaet. 

  

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

med skolebygget og midlertidighet for elevene. All klarert info legger vi fortløpende ut på 

skolens hjemmeside, www.uranienborg.osloskolen.no. Se under "Om skolen". 

 

I ettermiddag skal skolens driftsstyre blant annet godkjenne Uranienborg skoles 

strategiske plan for 2016 og budsjett 2016. Budsjettet er noe dårligere enn i 2015, men vi 

skal få til en god skole videre, uansett! Den strategiske planen gir skolens ansatte, med 

ledelsen som ansvarlige, føringer for årets satsinger. Planen vil legges ut på skolens 

hjemmeside i morgen.  

 

En riktig god vinter videre ønsker jeg dere alle!  

Husk å ta kontakt, hvis det skulle være noe dere lurer på! Som alltid: Ingen saker er for 

små for det viktige samarbeidet rundt elevene! 

 

 

Beste hilsen Randi Elisabeth Tallaksen, rektor 

http://www.uranienborg.osloskolen.no/

