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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, 07.02.18 

Til alle elever, foreldre og foresatte! 

Februar er her med litt kulde og mange glatte fortauer. Det er en utfordring i byen, men 

også i skolegårdene. Vaktmesterne både ved Urra og ved Fernanda Nissen forsøker å strø 

best mulig, men det er ikke lett. Det er også en utfordring i trafikken, og bussjåførene 

som kjører 5.-7.trinn fra Uranienborg kirke til Nydalen, merker utfordringene. Det er 

bare å gjøre det beste ut av situasjonen for oss alle. Elevene klarer seg bra i dette! 

 
Som dere kan se på skolens offisielle facebook, skjer det saker og ting i hovedbygget nå. 

Onsdag etter vinterferien skal driftsstyret og FAU-leder på befaring der med 

prosjektleder i Undervisningsbygg. De holder fremdeles planen, ja, de ligger noe foran! 

Det er virkelig gøy å følge arbeidet med Flerbrukshallen. Der går det virkelig unna! 

I starten av mars vil det komme ny informasjon om bygget. Dette legger vi da ut på 

skolens hjemmeside, så følg med, følg med!  

 

Det skjer mye på trinnene, og vi henstiller dere alle hele tiden til å følge godt med på 

ukeplanene fra lærerne.  

 

På 10.trinn har det vært gjennomført ball ved skolen for første gang, i alle fall på mange 

år. Det ble vellykket! Skolen og foreldre i samarbeid er glade for at ballet på denne 

måten ble betraktelig rimeligere, samt at vi fikk til avvikling i skolebygget. Dette lot seg 

gjøre takket være et positivt og inkluderende foreldresyn -  og engasjerte foreldre til 

stede, i tett samarbeid med ass.rektor Truls Wagener og sosiallærer Kjell B. Dahl.  Tusen 

takk til dere alle! Flott! ☺ 

  

Faglærertreff for 7.-10.trinn er i gang. Dette er i stedet for vårens utviklingssamtaler, 

og fra skolens side er dette for å sikre enda bedre tilbakemelding i flere fag. Dere vil 

møte flere faglærere, ikke bare kontaktlærer. Dette vil informeres nærmere om på 

elevtrinnets planer. 

7.trinn: 7A: 12. februar.  7B: 13.februar. 

8.trinn: 8A: 6.mars.   8B: 7.mars. 

9.trinn: 9A: 14.mars.  9B: 15.mars.      10.trinn: Har avholdt denne uken. 

 

Mellomtrinnet har vinteraktivitetsdag fredag 16.02. For ungdomstrinnet arrangeres 

dette onsdag etter vinterferien. 
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Småskoletrinnet: 

• 1.-4.trinn arrangerer karneval fredag før vinterferien. Følg info fra deres trinn. 
• Vi må fortsatt oppfordre alle foresatte om å sørge for at barna er på plass i god 

tid før undervisningen starter 8.30. Det tar litt ekstra tid om vinteren pga klær 

og skotøy. Samtidig kjenner dere til vår trange midlertidighet, spesielt med 

hensyn til garderobene. Nå er elevene så store at de stort sett bør klare seg selv 

der om morgenen. Det er viktig trening og læring for elevene i å selv beherske 

avkledning og oppheng av tøy. Vi ber dere foreldre/foresatte om å være 

behjelpelig med dette ved å la barna gå inn og ordne seg selv i garderobene. Takk! 

  

En gruppe lærere og ledelsen ved skolen er invitert til to skoler i London fredag 9.mars. 

Dette for å få flere tips til å intensivere læringen for alle elevgrupper. En dyktig mentor, 

Vanessa Huws Jones, vil følge oss på skolebesøkene og veilede oss gjennom dagen. 

Urra/F.N. vil organisere dette ved at 1.-7.trinn har skoledag 9.03 (info fra hvert trinn 

kommer), mens 8.-10.trinn vil ha studiedag med tildelte oppgaver fra lærerne på trinnet.  

 

Vi er inne i foreldremøtemodus. Tusen takk til dere som stiller opp! Dette er en særdeles 

viktig møtearena for deres barn/ungdommer og våre elever. Jeg er så heldig å få være til 

stede på alle 10 møtene. Det er viktig for meg å møte dere alle, og jeg håper dere 

foresatte ikke brenner inne med noe som er viktig for elevene at vi tar opp og diskuterer. 

Bare sammen kan vi gjøre elevene gode og sørge for at de får et godt klassemiljø. 

Satser på 100% oppmøte ved de resterende møtene. 

Godt klassemiljø er suksessfaktorfor å oppnå god læring! ☺  

 

Så har jeg den store gleden å kunne invitere dere til fremførelsen av "Du MÅ ikke 

sove", historien fra 1905-1970-tallet gjennom tablåer, musikk, dans, dikt, mm, av Asbjørn 

Arntsen. Det er 9.trinn som er så heldige å få delta i dette, - sammen med enkelte elever 

fra 7., 8. og 10.trinn. Dette har vært spilt i Kristiansand 22 ganger, med stor suksess. 

Asbjørn Arntsen (musiker, musicalforfatter, førstelektor i musikk ved lærerutdanningen, 

mm) har stilt opp for oss som instruktør, og lærer Eystein Eriksen er skolens 

prosjektansvarlige.  Øvelsene er godt i gang! Dette blir bare så bra!  

I morgen kommer mer info om dette fra Asbjørn Arntsen selv. 

Foresatte fra 9.trinn stiller med salg av kaker, mm, i pausen. Dette er til inntekt 

Polenturen elevene skal ha til høsten. 

Tidspunkt: Onsdag 14.02 og torsdag 15.02 klokken 18. Varighet: Ca 1,5 timer. 

Sted: Kunnskapstrappen, Fernanda Nissen skole i Nydalen. 

Inngang: Gratis. Gave kan gis ved utgangen til inntekt Polenturen. 

Dørene lukkes klokken 18.00. Vær ute i god tid! Dette må dere oppleve! 

 

Vi oppfordrer dere til å følge med på hjemmesiden og skolens offisielle facebook, der vi 

forsøker å jevnlig gi innblikk fra skolehverdagene – samt nyttig og viktig info. 

Riktig gode vinterdager ønskes dere alle videre! Bare ta kontakt, uansett hva det gjelder! 

  

Vennlig hilsen 

Randi Elisabeth Tallaksen, rektor 


