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

 

Våren er kommet! Deilige timer i solen medfører imidlertid ikke at vi ved skolen firer på kravene 

til oss selv og elevene om faglig trykk! Heller ikke vil vi fire på fokuset om inkludering av alle 

elever. Skolens visjon må vi ha med oss, uansett. 

Flere av trinnene benytter årstiden til ekskursjoner, der tema er knyttet til emner i læreplanen. 

Vi prøver jevnlig å gi noen inntrykk fra blant annet slike hendelser gjennom skolens hjemmeside 

(se f.eks. 5.trinn til Bogstad på hjemmesiden), også noe via Uranienborg skoles offisielle facebook. 

 

Verdens bokdag er 23.april. Skolens leseaksjon "Urra leser så det freser" starter dagen etter, 

24.april. Dette er blant annet en konkurranse mellom trinnene, og vår flinke bibliotekar Elin Hiller 

følger med på lesingen, som ender med premiering. Stå på elever! Fint hvis dere der hjemme 

motiverer for ekstra lesing! Ved skolen vil lærerne bruke flere ulike metoder for å fokusere på 

leselyst, og fadderne vil bl.a. lese for fadderbarna sine. 

På 1.-3.trinn foregår ulike kartlegginger, og lærerne har startet med å analysere resultatene, slik 

at skolen kan spisse tilpasningene til hver elev så godt som mulig. 

 

Skolen inviterte alle våre elever med dysleksi og deres foresatte til Lingdys-kurs 7.03. Dette ble 

meget godt mottatt, og det var nær 100% oppmøte. Her har vi en god metode som vi voksne 

sammen kan bruke for å hjelpe dere elever som er i denne gruppen. Tusen takk til dere alle som 

møtte opp! Kursholder var meget dyktig! Skolen vil satse på å få til dette årlig. (Lærerne hadde 

fått kurset i forkant).  

 

På 10.trinn er innspurten mot videregående i full gang. Innsøkningen var fullført 1.mars, og nå går 

tiden fort mot eksamen. Skolen har blant annet satt inn ekstra matematikkurs (frivillig) med to 

lærere hver tirsdag og torsdag ettermiddag. Elevene på disse kursene er meget fornøyde (se 

gjerne hjemmesidens lille reportasje fra forrige torsdag ettermiddag). 

 

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

Undervisningsbygg, 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. 

 

Til alle foresatte på ungdomstrinnet: Vi ber dere snakke med deres ungdom om fremferd på 

Storo-senteret, og om det er nødvendig å dra dit. Vi slår et slag for den gode matpakken og 

minner om at alle klasser har spising i klasserommet inntil 20 minutter. MÅ de dra til Storo? 

 

Så må jeg igjen få berømme 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.  
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(Se gjerne skolens hjemmeside og gå inn på "Om skolen" – "For elever og foresatte" – "Positivt 

skolemiljø" – "Uranienborg skoles arbeid mot mobbing, rasisme og antisemittisme". Her vil du blant 

annet finne Uranienborg skoles handlingsplan for et trygt, godt og inkluderende miljø".) 

Dette er et utrolig viktig og nødvendig arbeid som vi alle må være sammen om!  

Jeg vil også informere dere om at vi nå har fått fast en dag i uken (torsdager) psykolog fra 

bydelen for barnetrinnet, Anita Kantor. Det er en flott samarbeidspartner å få for Urra! 

 

 

Siste skoledagen før påske er fredag 7.04, og nestsiste skoledag vil det være påskesamling i 

kirken og på skolen klokken 9. Ved skolen (Urra) legger vi opp til to samlinger; en for 1.-4.trinn og 

en for 5.-10.trinn. Tema på skolesamlingene vil være: "Kristen påske og jødisk Pesach, med 

hovedvekt på de ulike helligdagene". I kirken vil det som tidligere bære preg av mye elevinnslag, 

men også bl.a påskesanger. Jeg ber dere om å maile kontaktlærer innen 04.04 ang hvilket 

alternativ dere ønsker for deres barn/ungdommer denne dagen.  

Bussene for 5.-7.trinn til Nydalen vil denne dagen bli satt opp i etterkant av påskesamlingene, og 

ungdomstrinnets elever reiser kollektivt til Fernanda Nissen umiddelbart etterpå. For skolen er 

det viktig å holde fast ved disse tradisjonene våre, - også når vi er på ulike steder i hverdagen.  

 

Etter at vi mistet en av våre kjære elever på 10.trinn i starten av måneden, har jeg lyst til å 

berømme dere elever på 10. trinn og i mottaksklassene, - både med hensyn til hvordan dere har 

tatt vare på hverandre – og for deres fremferd i Fredriks begravelse. Dere fremsto som flotte og 

sterke ungdommer! Elevens foreldre har vist stor takknemlighet overfor alle lærerne på trinnet, 

skolens ledelse og dere elever. Tusen takk skal dere ha! 

 

 

 

Riktig gode vårdager – og etter hvert påske - ønskes dere alle!  

 

 
 

 

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

 

 

Vennlig hilsen         

 

Randi Elisabeth Tallaksen, rektor    


