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

 

Da nærmer skoleåret seg slutten, og vi voksne ved skolen kan se tilbake på mange fine opplevelser 

sammen med dere elever. Det har vært et helt spesielt skoleår på grunn av bygget og 

midlertidigheten for elever og ansatte på 5.-10.trinn ved Fernanda Nissen skole i Nydalen. Jeg må 

berømme dere alle for vel gjennomført. Stor takk også til foreldre/ foresatte som har støttet 

opp og vist tålmodighet for dette nye og alt det har medført. 

 

Vi har fått en ny kulturtradisjon ved skolen: Skolens leseaksjon "Urra leser så det freser" må nå 

sies å være blitt en tradisjon. I år ble den arrangert for tredje gang, og tidspunktet var rundt 

"Verdens bokdag". Elevene har vært meget ivrige, kanskje ekstra fordi trinnene konkurrerer. 

Bibliotekar Elin Hiller har hver dag fylt opp lesesøylene på biblioteket. Det er med glede vi så 

kunne utrope 2.trinn som årets vinnere. GRATULERER! Det er bibliotek både ved Uranienborg og 

ved Fernanda Nissen, så det er mange muligheter – og ingen unnskyldninger. ☺ 

 

Skriftlig eksamen for 10.trinn ble gjennomført umiddelbart etter 17.mai. I skrivende stund venter 

vi på sensuren. Norsk bokmål og nynorsk, matematikk og engelsk ble fordelt mellom de spente 

elevene. Muntlig eksamen ble så avholdt i forrige uke, og det ble flotte resultater. Her viste 

virkelig elevene stor innsats, både under forberedelsene og ved eksaminasjonen. De eksterne 

sensorene var imponerte. 

Mellom de skriftlige og muntlige eksamenene, 31.mai, gjennomførte vi den tradisjonsrike URRA-

stafetten for alle trinn fra 2.-10. i skolegården på Uranienborg. Lærerne og Byggherrene ved 

skolen stilte også lag. Det ble en fin ettermiddag i nydelig sol. 10B stakk av med seieren til slutt. 

GRATULERER! Vinnerne på småskoletrinnet var 4C og, vinnerne på mellomtrinnet var 7B. 1.trinn 

var supre supportere, og til neste år er de klare for deltakelse. Flere foreldre var tilskuere. 

Ekstra gøy hadde det vært om vi neste år kunne få til å stille et foreldrelag!? 

 

Status rehabilitering/utvidelse av Uranienborg skole: Se skriv fra prosjektleder i 

Undervisningbygg, Kristi Hjelle Horntvedt, på skolens hjemmeside (du går inn på hjemmesiden, så: 

"Om skolen" – "Om oss" – "Informasjon ombygging av skolen 2016-2019"). Her legger vi ut info 

fortløpende, som kommer til hvert driftsstyremøte. 

Bygget er på plan. Vi ved skolen har nylig vært på befaring i det gamle gymbygget og det gamle 

AKS-bygget. Det blir virkelig imponerende utnyttet og spennende bygg. Men, vi ser også 

trangboddheten de to neste år, fra uke 41. Vi skal sørge for at dere elever får det bra, uansett! 

 

Så må jeg igjen få takke dere foreldre som tar ansvar eller initiativ til hyggelige og viktige 

samlinger rundt og for elevene! Det gjelder både på barnetrinnet og ungdomstrinnet! Dette betyr 

mye for et positivt elevmiljø! Vi ved skolen får ikke til et inkluderende elevmiljø, uten at dere der 

hjemme stiller opp slik, samtidig som dere framsnakker medelever, medforeldre og skolens 

ansatte. Tusen takk til dere som i vår har bidratt til hyggelige elevavslutninger.  Jeg vet det kan 

være tidkrevende, spesielt med full jobb og flere barn/ ungdommer i familien, så TUSEN TAKK 

fra oss ved skolen. Denne innsatsen fra dere foreldre/foresatte betyr virkelig mye! 
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I morgen etter storefri, klokken 12.30, vil alle medelever og ansatte ta farvel med avgangselevene 

våre i skolegården på Urra. 1.trinnselevene vil overrekke en rose til hver av 10.trinnselevene, og 

det vil være litt underholdning fra scenen til ære for dem. 

Selve den formelle vitnemålutdelingen vil foregå onsdag 21.juni om kvelden. 

 

Så er det også ansatte som kommer og går. Vår kjære sosialpedagogiske rådgiver på 

ungdomstrinnet, Bernt Bjune, blir nå pensjonist etter ……… år ved Urra. Med sin brede kompetanse 

har han bidratt til å kunne bistå ekstra for mange elever gjennom disse årene. Hans lune ro og 

humor har også medført en ekstra trygghet og hygge i hele skolemiljøet. Tusen takk, Bernt! 

Elisabeth Gjertsen takker for seg etter 7år, og Maja Riis-Evensen takker for seg etter 9 år ved 

Uranienborg. Elisabeth har de to siste årene fått lærerspesialistkompetanse i matematikk og går 

til nye utfordringer i osloskolen. Maja har fått jobb nær hjemstedet av praktiske årsaker.  

Siv Stensland og Simen D Berg starter på samme trinn ved Smestad skole fra høsten. Signe 

Syrtveit flytter til Arendal, og Mari U Omdal til Skien. Assistent gjennom fire år, Ingvill 

Gulbrandsen takker av og starter videre studier.  

Vi er utrolig glade for de årene alle disse har vært ved skolen og for den fantastiske innsatsen de 

har lagt ned til beste for elevene våre. Vi vil savne gode kolleger! Samtidig vil vi ønske dem masse 

lykke til videre med nye utfordringer! 

Så er jeg glad for og stolt over at de lærerne som ble ansatt i fjor høst,  alle har fått faste 

stillinger ved skolen. Fra kommende høst vil det være flere nye lærere vi ønsker velkommen: 

 

Oversikt over lærere på trinn for neste skoleår: 

1.trinn: Marianne E. Osnes ( ny),  Hanne Birgitte Omdal, Ellen D. Leegaard, Kari Marveaux (ny), 

            Kaja Rognaldsen ( ny). 

2.trinn: Katherine Vik, Kirsti Haare, Ingebjørg Skogstrøm, Marthe Bryn (ny), Charlotte Schønning 

             Agnes Tyldum ( spes.ped og sosiallærer på trinnet). 

3.trinn: Tonje Anfinnes, Maria Thorbjørnsen, Vegard Haugen (ny), Agnes Tyldum ( spes.ped og 

             sosiallærer på trinnet), Charlotte C Sylte. 

4.trinn: Kari Birkedal Skjørsæter, Mie Tørnby, Kjersti Broen, Mari Flatekval. 

Cecilie Grande Høydahl fortsetter med en kombinasjon av lederoppgaver og undervisning. 

5.trinn: Kristin Helland/Birgitte H. Sørensen, Mikael V. Rusthaug, Cecilie Andersen, Karoline Falch, 

            Nils Beurot-Gran (ny), Karoline Nordvik Karlsen. 

6. trinn: Liv Brita Brodal, Rudi Johansen, Muriel Horgen, Maya Nordhagen. 

7.trinn: Halvard Ovesen ( ny), Haavard Gaare, Halvor Li Røtvold, Lene Lagergren. 

8.trinn: Hanna Sande Turøy, Eystein Eriksen, Karoline Oen ( ny). 

9.trinn: Mali S Dybvad, Florent Pascal, Klaus Løvholen. 

10.trinn: Anne Førde, Sissel Viggen, Kristin Våge Nordhagen, Marion Jakobsen. 

Mottak (kun en gruppe fra høsten, pga plassen): Kristian Koppang, Simon Ruud Sætre. 

 

Dette er en gjeng vi i ledelsen er stolte over å ha på plass. Vi vet at dere som elever er sikret 

meget god fagkompetanse gjennom denne lærergruppen, og at lærerne vil være gode klasseledere 

og miljøskapere ved Uranienborg. 

 

Riktig gode sommerdager – og etter hvert ferie- ønskes dere alle!  

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

 

Vennlig hilsen         

 

Randi Elisabeth Tallaksen, rektor 


