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Kjære alle URRA- elever og foreldre/foresatte! 

 
Da er skoleåret godt i gang, og vi ved skolen opplever at det har vært en bra høst til nå.  

Så har vi jo også de herligste elevene i byen og de beste ansatte! ☺ 

Det har vært en ekstra travel høst, spesielt ved avdeling Uranienborg, pga bygget. ALT 

har vi gjennomgått i hovedbygget, og dere kan jo bare tenke dere hva som kan "gjemme 

seg" og dukke opp i løpet av 131 år! Ansatte ved skolen og AKS, vaktmester, IKT-leder og 

mine medledere har gjort en fremragende jobb. I dag er bygg 3 og 4 (gamle gymbygg og 

gamle AKS-bygg) formelt gjennomgått og godkjent teknisk og "overrakt" til 

Undervisningsbygg,- og skolen til leie. Så nå gjenstår og få alt det inventaret vi trenger i 

de to midlertidige årene (i bygg 3 og 4) plassert mest mulig hensiktsmessig. Elevgrupper 

bærer i dag over en del av egne bøker, slik får de før ferien et forhold til rommet de 

skal ha fra uke 41. Nå skal det bli bra for oss alle å komme i gang der! OG: Tusen takk til 

Undervisningsbygg v/prosjektleder Kristi H. Horntvedt, som har klart å holde fristen i en 

utfordrende prosess,- og som gjennom perioden har vært en fryd å samarbeide med! 

 

I høstferien vil det være turaktiviteter hver dag for de barna som skal være på AKS. 

Mandag i uke 41 starter vi for 1.-4.trinn 8.30,- ingen morgenstart ved AKS denne første 

dagen i nye lokaler. Tur for alle. Vi starter også da med at alle klasser stiller opp ute og 

blir hentet av lærerne. De som er ved AKS på morgenåpning, blir fulgt av AKS-ansatte til 

oppstillingsplassen. 

 

På ungdomstrinnet er Erika Ravn-Christensen fra 10.trinn valgt til elevrådsleder. 

Hun er en fremragende representant for elevene, som jeg ser frem til å samarbeide tett 

med dette skoleåret. Kontaktlærer for elevrådet er Barbara Piasecka. 

Nyvalgt FAU-leder er Lars Skari (far på 3.og 4.trinn). Dette blir bra! 

Driftsstyreleder fra i vinter er Marianne Bruvoll (mor på 7.trinn). Fungerer supert! 

Disse vil alle være viktige personer i skolemiljøet for å få til mye sammen med oss 

ansatte. 

 

Diverse for i høst: 

• Infoheftet for skoleåret er i år kun delt ut i papir til foreldre/foresatte på 

1.trinn. Det ligger digitalt på hjemmesiden under "Om skolen" – "Om oss". 

• Nasjonale prøver i gang for 5., 8.og 9.trinn. Lærerne på hvert trinn vil informere 

dere elever og foresatte fortløpende. 

• Onsdag 27.09 var det en vellykket idrettsdag for 1.-4.trinn på Bislett. Glade og 

fornøyde elever og lærere og assistenter kom tilbake! Gøy og herlig! 

• 9.trinn er i gang med å planlegge høstens samarbeidsprosjekt med Hartvig Nissen 

skole. 

• "Elvelangs" ned Frognerelven vil i år bli tirsdag 17.10. Oppstart rett nedenfor 

Bymuséet klokken 18. Elevarbeider, elevopptrinn, tablåer, dans, musikk, mm av 



 

 

 2 

elever fra 2.-10.trinn og mottaksgruppen vil foregå nedover elven til Skøyen. 

Korpset stiller opp og selger noe varmt i løypa og kanskje noe å bite i. Bymuséet 

har dørene åpne med toaletter. Ta gjerne kveldsturen her denne dagen! 

• Mandag 16.10 arrangerer skolen kurs i programmet Lingdys for elever (med deres 

foreldre/foresatte) som har dysleksi, Dette vil være ved Fernanda Nissen skole 

fra 1klokken 18-20. Brev til hver enkelt går ut i posten i dag. 

• Tirsdag 24.10 er det FN-dagen. Vi vil, som de senere årene, markere denne dagen i 

skolegården på Uranienborg for alle elever 1-10 og ansatte. Vi starter klokken 

8.45, og dere foreldre/foresatte/besteforeldre som har anledning, er det 

hyggelig om kommer og markerer sammen med oss. Det vil vare ca en halv time. 

Skolen legger vinn på en markering der elevene er i fokus gjennom musikk, taler, 

mm. FN-flagget heises tidlig denne morgenen. Markeringer av viktige dager og 

historiske hendelser er nedfelt i Uranienborg skoles pedagogiske plattform. Ved 

Urra har vi en visjon om å være en inkluderende skole, og det jobber vi bevisst 

mot,- blant annet gjennom på ulike måter å gi alle våre elever en opplevelse av 

tilhørighet, trygghet og verdi,- UANSETT! VELKOMMEN i skolegården ved 

Harelabben fra 8.30! Bussene til Nydalen vil denne dagen gå klokken 9.30.  

• Operasjon dagsverk for ungdomstrinnet vil i høst være torsdag 2.11. Info vil 

komme fra trinnene. 

• For øvrig oppfordrer jeg dere til å følge skolens offisielle facebookside og skolens 

hjemmeside. Der vil det jevnlig komme viktig informasjon og litt om hyggelige 

aktiviteter. 

  

HUSK å ta kontakt med oss hvis du lurer på noe!  

Ingenting er for smått når det gjelder elevene våre! Vi er alle ved skolen innstilt på å 

strekke oss langt for å lage en god faglig skole med et supert skolemiljø! 

 

En riktig god uke og høst videre ønsker jeg dere alle! 

 

 

Høsthilsen fra      

Randi Elisabeth Tallaksen, rektor 

 

              
                                                 


