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                 Oslo, 10.05.16. 

MAIBREV til alle elever, foreldre og foresatte! 

Våren er her, korpset øver til 17.mai og 10.trinn øver til eksamen. En helt vanlig mai ved Urra! 

Nei, ikke helt vanlig. Det planlegges for fullt her for at de neste tre årene skal bli ekstra bra for 

dere elever som skal være ved Fernanda Nissen og/eller ved Urra mens byggene våre rehabiliteres 

og bygges om og flerbrukshallen realiseres (denne under Nordahl Rolfsens plass).  

Skolens ledelse er i kontinuerlig kontakt med ledelsen ved Fernanda Nissen, prosjektleder i 

Utdanningsetaten (UDE) og prosjektleder i Undervisningsbygg i det videre planleggingsarbeidet 

rundt midlertidigheten for 5.-10.trinn og rehabiliteringen av skolen. All klarert info vi får fra 

Utdanningsetaten/Undervisningbygg vil fortløpende bli lagt ut på skolens hjemmeside. 

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

For at dere skal få mulighet til å høre de siste detaljer om dette, vil det holdes diverse 

informasjonsmøter for ulike foreldregrupper i nedre gymsal følgende tidspunkt: 

 Mandag 30.mai klokken 18.00: For neste års mellomtrinn (høstens 5., 6.og 7.trinn) 

 Tirsdag 31.mai klokken 18.00: For neste års ungdomstrinn (høstens 8.,9. og 10.trinn). 

Til begge møtene er det satt av 30 minutter, og prosjektleder fra Utdanningsetaten, Bernt 

Hjortland, vil være til stede. 

Møtet tirsdagen vil vi slå sammen med det tradisjonelle infomøte for foreldre/foresatte til 

høstens 8.trinn. Dette vil da starte 18.30 på samme sted. Håper flest mulig setter av tiden! 

 

Det blir tre førsteklasser til høsten, og 1.og 2.juni vil vi arrangere førskoledager fra klokken 9.00. 

84 spente 5-6-åringer! Vi gleder oss! Det er dessverre også i år flere elever i vårt inntaksområde 

som vi ikke har plass til (kriteriene er meteravstand til skolen og søsken). Det følger naturlig av 

dette at ingen av søkerne som bor utenfor skolens inntaksområde vil kunne gis plass. 

 

Det er sendt ut info ang 17.mai tidligere, og dette ligger også på hjemmesiden. 

Flaggheising klokken 8.00. Korpset spiller og elevrådsleder Regine Log Røren holder talen for 

dagen i skolegården klokken 9.00. Oppstart til toget umiddelbart etter dette. Vi ber dere være 

vennlige å forholde dere til det som er omtalt og informert om i brevet hjem. Det handler om 

sikkerheten for barna og ungdommene i toget! Håper å se flest mulig av dere i skolegården! 

 

Så klokken 9.00 18.mai får elevene på 10.trinn info om hvilket fag de vil komme opp i til skriftlig 

eksamen,- norsk (2 dager), engelsk eller matematikk. I løpet av denne uken vil det legges ut full 

eksamensinfo på portalen. Vi henstiller alle voksne involverte rundt 10.trinn om å lese dette. 

Elevene blir grundig skolert av ass.rektor Truls Wagener og lærerne om dette.  

 

Midt oppe i alt dette: Torsdag 28.april arrangerte Elevrådet Urras talentjakt for elever på 5.-

10.trinn. Dansenummer, sang og piano begeistret publikum i nedre gymsal. I en klasse for seg var 

Stefan fra 10.trinn. Han får vi høre mer til i vår,- og sikkert også senere! Takk til alle dere elever 

for fantastisk innsats og underholdning til oss som var til stede! Dere viste utrolig bra samhold! 

 

Gode maidager videre, GOD PINSE og ekstra GOD 17.mai! Vi sees i skolegården denne dagen! 

 

Beste hilsen 

 

Randi E. Tallaksen, rektor 

http://www.uranienborg.osloskolen.no/

