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Desember til alle URRA-elever, URRA-foreldre og URRA-foresatte! 

At skolen vår har en visjon om å være en inkluderende skole, prøver vi voksne ved skolen daglig å 

jobbe mot. Som en del av dette arrangerer skolen fellesmarkeringer ved betydningsfulle dager, og 

nå står FN`s Menneskerettighetsdag for tur. Den er jo 10.desember med utdeling av Nobels 

fredspris, men da dagen faller på en lørdag i år, vil vi ved skolen markere den i morgen, fredag 

9.12. FN-flagget heises for dagen, og fra klokken 8.45 vil det være en høytidelighet for alle elever 

1-10 - med flere elevinnslag -  oppe mot ballbanen. Til dere voksne som har anledning til å være til 

stede: Hjertelig velkommen! Bussene for 5.-7.trinn til Nydalen vil denne dagen bli satt opp fra kl 

9.15. Ungdomstrinnets elever reiser kollektivt til Fernanda Nissen umiddelbart etter markeringen. 

For skolen er det viktig å holde fast ved disse tradisjonene våre, -  også når vi er på ulike steder i 

hverdagen. Det vil være ulike opplegg på trinnene i løpet av fredagen, som dreier seg om 

Menneskerettighetsdagen/Nobels fredspris. 

Så er det så bra når representanter for foreldre tar ansvar eller initiativ til hyggelige og viktige 

samlinger rundt elevene! I går ettermiddag sto årets foreldrekontakter på 2.trinn for dette 

gjennom arrangement rundt julegrantenningen. Det ordner seg ikke selv,- mye arbeid og gode 

tanker ligger bak. Elevene i 2B startet med å synge "Julekveldsvisa" akkompagnert av korpset. 

Lærerne Ellen D. Leegaard og Maria Thorbjørnsen bisto elevene. Etter dette ble granen vår tent, 

og korpset spilte til gangen rundt juletreet. Denne ble organisert av FAU-representanter. Tusen 

takk til dere alle sammen! Det ble et fint arrangement som lyste opp gårsdagens regnvær! 

I ettermiddag skal det være innskriving av neste års 1.klassinger. 100 elever er pr i dag bosatt og 

folkeregistrert innenfor skolens inntaksområde. Sosialpedagogisk rådgiver og jeg gleder oss! 

Mht bygget: Følg med på hjemmesiden. Alt går etter planen mht fremdrift.  

Det foregår ulike aktiviteter på alle trinn knyttet til tiden vi er inne i. Lærerne informerer på 

ukeplanene om disse. For skolen er det viktig at vi favner vidt her, samtidig som vi holder fast ved 

tradisjonene. Det ligger mye læring i dette, også sosialt. Men, hvis noen er bekymret for at det 

skal bli for mye av det gode: vi begrenser og har skole med fag mest mulig!  

Siste skoledagen før jul er onsdag 21.12, og nestsiste skoledag vil det være julesamling i kirken og 

på skolen klokken 9. Ved skolen (Urra) legger vi opp til to samlinger; en for 1.-4.trinn og en for 5.-

10.trinn. Tema på skolesamlingene vil være: "Ulike religiøse feiringer i desember, med vekt på den 

kristne". I kirken vil det som tidligere bære preg av mye elevinnslag, men også bl.a julesanger. Jeg 

ber dere om å maile kontaktlærer innen 14.12 ang hvilket alternativ dere ønsker for deres 

barn/ungdommer denne dagen.  

 

Gode desemberdager ønskes dere alle videre!  

Husk å ta kontakt direkte til oss hvis dere lurer på noe! 

 

Vennlig hilsen         

 

 

Randi Elisabeth Tallaksen, rektor    


