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Visjon: 
Uranienborg er en inkluderende skole. Elevene våre skal utfordres til å sette ambisiøse mål og 

inspireres til å realisere sine evner og talenter. 

 
                 Oslo, 18.02.16. 

FEBRUARBREV til alle elever, foreldre og foresatte! 

 

Vi ved skolen jobber bevisst hver dag for at skolens visjon skal bli en virkelighet for alle elevene 

våre. I dette arbeidet er vi helt avhengig av at dere elever og foreldre/foresatte er med oss. 

 

Inkluderingsarbeidet vårt viser vi ved skolen tydelig blant annet gjennom markeringene våre, nå 

senest på Den internasjonale Holocaustdagen 27.januar. Gå gjerne inn på skolens hjemmeside eller 

vår nyopprettede facebookside Uranienborg skole, - begge steder vil det være bilder og oppslag 

fra dagen vår her. Dagen ble fin! 

Uansett, er hverdagen det viktigste. Her har skolen gode rutiner når det gjelder forebygging og 

oppfølging av eventuell utenforskap. Samtidig jobber vi for å bli enda bedre innen området. Så er 

det jo slik at vi aldri vil få dette til bra nok uten et samarbeid med dere.  (Minner om skolens 

hjemmeside under "For elever og foresatte" og "Positivt skolemiljø", info og tips). 

Bruk av sosiale medier er kommet for å bli, på godt og vondt. Elevene ved Uranienborg skole er 

ikke skånet for dette. Onsdag 10.februar var vi heldige å få programmet "Bruk hue"-opplegget for 

dere elever på 6.-9.trinn (10.trinn har hatt det tidligere) mht digital mobbing. På kvelden fikk 

disse elevgruppenes foreldre og foresatte invitasjon til en times foredrag om samme tema. Fra de 

30-40 som kom, var det mange positive tilbakemeldinger. Takk til dere som kom! Dette må elever, 

dere voksne hjemme og vi ved skolen nå stå sammen om, hvis vi skal få det best mulig for alle 

barna og ungdommene i lokalmiljøet. 

 

Uranienborg skole vil at alle dere elever skal mestre best mulig faglig.  

Det har vi store muligheter å få til, hvis vi ved skolen, dere elever og foreldre/foresatte står på. 

Gode, dedikerte, faglærte lærere, som bryr seg om hver enkelt av dere, er helt nødvendig. Det er 

vi så heldige å ha her ved skolen nå. Hvis du går hjem fra skolen og er i tvil om du har skjønt fullt 

ut en ting: Repeter, spør noen voksne, jobb iherdig! Resultater kommer svært sjelden av seg selv 

på noen områder, - ikke innen idretten, kunsten eller skolefagene. Hvis det etter intens jobbing 

hjemme fremdeles ikke ser helt enkelt ut: Spør læreren neste dag. De er der for dere elever, og 

de vil bistå, - men: stor egeninnsats er helt nødvendig. Vi oppfordrer alle dere voksne hjemme til å 

følge opp elevenes hjemmearbeid. En god måte å følge opp på kan være bare det å vise interesse 

ved å spørre om hva eleven har lært og be han/hun forklare og fortelle litt for dere.  

Nå har alle elevene fått sin IUP, - sin skriftlige underveisvurdering for 1.termin, som dere har 

tilgang til elektronisk. Denne er viktig dere setter dere godt inn i før samtale med lærer. 
(Skulle dere mene at dere ikke har tilgang til IUP-en, så send en mail til kontaktlærer. Tilgangen kommer ikke av seg selv, 
det må være fylt inn noe i forkant. Her kan kontoret, kontaktlærer og/eller IKT-ansvarlig Jan Åge Pentha bistå, hvis 
nødvendig). 

I skolens satsing for å gi dere elever og foreldre/foresatte enda bedre tilbakemeldinger om det 

faglige, vil vi denne våren prøve ut fagkvelder på 5.-10.trinn. Her vil dere få anledning til å møte 

alle faglærerne. Foreldre/foresatte: Følg med på info fra det trinnet dere har elev, så vil dere få 

konkrete opplysninger om når og hvordan. På 1.-4.trinn vil det være utviklingssamtaler med elevens 

kontaktlærer. 
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Møtene med dere foreldre og foresatte på trinn er i gang. Stort oppmøte på 6.trinn i går. Supert! 

Info og saksliste kommer til dere fra trinnets lærere. De vil også være i kontakt med trinnets 

foreldrekontakter i forkant av møtene. 

Sterk oppfordring fra meg til dere alle om å stille opp på disse viktige kveldene, til beste for godt 

samarbeid rundt elevene våre! 

 

Vinteraktivitetsdagen ble avholdt tirsdag 16.februar for elevene på 5.-10.trinn. Nydelig vær og 

diverse aktiviteter. Alle var stort sett fornøyde og glade, unntatt de som hadde valgt skøyter på 

mellomtrinnet. Og jeg har stor forståelse for frustrasjonen. Lærerne hadde hatt kontakt med 

Frogner stadion få dager i forkant og blitt lovet tid og plass, men så viste det seg at det var 

filminnspilling der ("Snømannen Må jo filmes i Norge, det er vi vel alle enige i, - kanskje ikke dere 

svensker, - - ), men vi savnet altså en kontramelding fra Frogner stadion om at vi ikke kunne få 

plass likevel. Lærerne prøvde andre muligheter, men det ble ikke det elevene hadde ønsket seg. 

Det er bare å beklage. Vel, vi er blitt enige om at elevene på mellomtrinnet skal få en ny 

skøytemulighet. OG: Neste vinteraktivitetsdag vil det være to ulike skiturer for elevene på 

mellomtrinnet. Så: Følg med, følg med! 

 

Bygget videre.  Tre av oss i ledelsen var på befaring på skolen Fernanda Nissen i Nydalen onsdag. 

Denne skolen blir praktfull, og vi ved Urra er heldige som får lov å være midlertidige gjester der i 

tre år med 5.-10.trinn. Flotte læringsrom, tilhørende grupperom til alle trinn, to gymsaler (med 

tilhørende dansesal - inklusive speilvegg ), naturfagsrom, musikkrom med øvingsrom og Kunst og 

Håndverk OG Teknologi og designrom,- ja her kan man være gjest! Skolens ledelse er i kontinuerlig 

kontakt med nytilsatt ledelse på Fernanda Nissen og prosjektleder i Utdanningsetaten i det videre 

planleggingsarbeidet.   

Flere av dere lurer sikkert på flere detaljer rundt hva som skjer fremover angående dette, også 

med bygget vårt. All klarert info legger vi fortløpende ut på skolens hjemmeside, 

www.uranienborg.osloskolen.no. Se under "Om skolen". 

 

 

Riktig gode vinterdager ønsker jeg dere alle!  

En fin vinterferie til dere elever! 

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/

