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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". 
 
          Oslo, 09.09.15 
 
Til alle elever, foreldre og foresatte! 
 
Nå er skolen godt i gang, og vi i ledelsen er glade for å høre positive tilbakemeldinger fra både dere 
elever, ansatte og flere av dere foreldre/foresatte. Trivsel og trygghet til dere elever må være på plass 
for at læringen skal bli best mulig. Her er inkludering av alle elever et stikkord, som skolen også i år 
ønsker å formidle i ord og praksis. Takk til alle dere i hjemmene som bidrar i det arbeidet! Skolebygget 
går nå inn i en viktig fase. Fra neste sommer starter rehabiliteringen, fornyelsen og ombyggingen av 
Uranienborg skole. Skolen skal utvides til en 3-parallell 1-10 skole. AKS-bygget og gymbygget skal etter 
planen bygges om første året, så hovedbygget og bygging av flerbrukshall (under Nordahl Rolfsens 
plass) de to neste årene. Dette medfører en del logistikk med hensyn til hvor elever og ansatte skal 
være i byggeperioden. Utgangspunktet må i alt dette være at det gode læringsmiljøet skal 
opprettholdes, - både det faglige og det sosiale.  På et brukermøte 7.09 ble det bestemt at fra neste 
høst skal dere elever som da hører til 5.-10.trinn, være Urra-elever, men ha midlertidige lokaler ved 
Fernanda Nissen skole i Nydalen (dette er en skole som vil være helt ny fra skolestart høsten 2016, 
men bare starte opp med 1.og 2.trinn). 1.-4.trinnselevene med AKS vil bli ved Uranienborg skole 
gjennom hele byggeperioden (Sikkerheten skal ivaretas meget nøye!) Ledelsen og administrasjonen 
hos oss vil være stasjonert ved Uranienborg, men vi vil utvide ledelsen. 
Flere detaljer kommer vi tilbake til, som f.eks transport.  
 
Brukermøtene har representanter fra elevene, foresatte, lærere, ledelsen, Undervisningsbygg og 
Utdanningsetaten. Alle i brukermøtet ga uttrykk for at dette ville bli en god løsning etter forholdene. 
Nye undervisningslokaler med spesialrom vil være en stor gevinst for elevene og lærerne i perioden. Vi 
i ledelsen ber om forståelse for den krevende prosessen vi går inn i og oppfordrer dere alle til å ivareta 
skolens personale ekstra godt fremover. 
 
Foreldremøtene er godt i gang, og vi takker dere som stiller opp til beste for det viktige samarbeidet 
rundt elevene! 
 
Som sikkert flere er kjent med, har en nettportal publisert negativ omtale av skolen, også med noen til 
dels alvorlige og feilaktige beskyldninger. Vi har stor forståelse for at dere som foreldre/foresatte blir 
bekymret av slike oppslag. Vi trenger noe tid på oss til å se nærmere på anklagene, for å se om det er 
noe skolen kunne gjort annerledes i noen av de konkrete hendelsene som er beskrevet. Vi vil gi en 
orientering til FAU på neste FAU-møte, og dere vil få informasjon om hva som ble diskutert der. På 
generelt grunnlag vil vi uttrykke at det aller viktigste for oss er at alle elever skal føle seg trygge og 
ivaretatt på Urra. Alle elevsaker kontaktlærer/sosiallærer og ledelsen får, blir behandlet seriøst, og 
etter de omfattende rutinene som finnes for elever som har en utfordring. Det er viktig for oss at dere 
føler dere velkomne til å ta kontakt når dere er bekymret, og at dere heller tar kontakt en gang for 
mye enn en gang for lite.  
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Uranienborg skole har vært heldige i å ha hatt en dyktig sosiallærer på barnetrinnet gjennom tre år, 
Gøril Gunnestad. Hun har flyttet ut av byen og nå tatt imot en rektorstilling i Tofte. Skolen kommer til å 
savne Gørils faglige styrke, hennes tilstedeværelse i elevmiljøet og gode bistand til ansatte i 
utfordrende elevsituasjoner. 
Hun vil tiltre sin rektorjobb i løpet av november. TUSEN TAKK, Gøril!  
 
Elevrådene er i gang med sitt viktige arbeid, - både på småskoletrinnet, mellomtrinnet og 
ungdomstrinnet. Ulike komitéer kommer også på plass med det første, slik at flest mulig av de elevene 
som ønsker å aktivisere seg, får mulighet til det. Alle rådene har sin lærer som ansvarlig i arbeidet. 
 
IKT: På alle foreldremøter vil det bli informert om den nye Skoleplattformen Oslo. Den har litt 
startvansker, som ikke er spesielt merkelig, da dette er det største IKT-prosjektet i Norden dette året. 
Det er bare å beklage at foreldre/foresatte ikke har fått tilgang enda, da dette har vanskeliggjort noe 
med kommunikasjonen skole/hjem. Dere vil bli informert fortløpende. 
 
Så gjentar vi vår oppfordring med å ta kontakt direkte til oss, hvis det skulle være noe du lurer på med 
skolen, noe du synes virker rart, eller annet.  
For dere foreldre/foresatte: Vi blir alle bedre av ros, men vi ansatte ved skolen ønsker også ærlige og 
konstruktive tilbakemeldinger! Og hvis vi sammen skal oppnå noe til barnas/ungdommenes beste, vil 
jo alltid en god regel være: "Gå til den det gjelder"!  
Så oppfordringen er fremdeles: Vær raskt ute med saker som gjelder ditt barn/ungdom. Alle skolens 
ansatte er her for elevenes beste! 
 
 
God høst videre til dere alle fra 
 
 
 
 
 
_______________ ______________          _______________        _________________ 
Randi E. Tallaksen  Truls Wagener        Svein K. Søvde       Grethe Lise Jacobsen 
rektor                               ass.rektor                 inspektør                      inspektør 
 
 

 


