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MARSBREV til alle elever, foreldre og foresatte!
I skolens viktige inkluderingsarbeid ble det i dag markert et nytt tiltak, HEI- kampanjen. Rett
etter storefri hadde småskoletrinnet sin oppstart på dette med full scene i skolegården: Sang og
rap av elevene rundt temaet. Kontaktlærer for elevrådet på småskoletrinnet, Hedda Wahl, var
ansvarlig. All ære til alle elever og ansatte på trinnene for opplegget! (Se gjerne skolens
hjemmeside for reportasje om markeringen). Kampanjen er også igangsatt på andre trinn. FAU har
også tatt utfordringen om deltakelse av skolens Tenketank. Så følg med på info rundt dette.
(Minner også om skolens hjemmeside under "For elever og foresatte" og "Positivt skolemiljø", info
og tips).
Bygget videre. Skolens ledelse er i kontinuerlig kontakt med ledelsen ved Fernanda Nissen og
prosjektleder i Utdanningsetaten (UDE) i det videre planleggingsarbeidet rundt midlertidigheten
for 5.-10.trinn. Det er fastsatt at elevene på 5.-7.trinn blir transportert til og fra skolen i buss.
Utdanningsetaten har satt ut dette på anbud, da det gjelder flere skoler i Oslo. Detaljer som
stoppested, osv, blir naturlig ikke bestemt før UDE har klart hvilket selskap som får anbudet.
Elevene på 8.-10 trinn vil få kort til kollektivtransport. UDE ved prosjektleder har
kommunikasjonen med Ruter.
Flere av dere lurer sikkert også på detaljer ang hva som skjer fremover angående
Uranienborgbygningene. All klarert info vil fortløpende bli lagt ut på skolens hjemmeside.
www.uranienborg.osloskolen.no. Se under "Om skolen".
Snart påskeferie. Siste skoledag er fredag 18.mars, og første skoledag etter ferien er i år
onsdag 30.mars. Torsdag 17.mars klokken 12.30 vil det være påskesamlinger i Uranienborg kirke og
på skolen. Samlingen i kirken vil, etter tradisjonen her, ha mye elevinnslag. Samlingen ved skolen vil
ha tema "Religiøse feiringer på våren, med hovedvekt på jødisk Pesach og kristen påske". Vi ber
dere foreldre/foresatte gi beskjed på mail til kontaktlærer senest mandag 14.mars om hvilket
alternativ dere ønsker for deres barn. Til dere voksne der hjemme som har lyst til å være med i
kirken (det er alltid en del, og det er bare fint): Vær snill med å vente med å gå inn i kirken til vi
har fått plassert alle elevene. Vi er mange nå, og elevene må plasseres etter et visst system, men
vi ønsker jo å finne plass også til dere. Velkommen til det!
Vi har lyst å takke spesielt dere foreldre/ foresatte som stiller trofast og positivt opp for
elevene og skolen, - som for eksempel dere i FAU, dere som stiller som trafikkvakter om morgenen
og dere som tar den viktige oppgaven som natteravner.
Husk å ta kontakt, hvis det skulle være noe dere lurer på! Som alltid: Ingen saker er for små for
det viktige samarbeidet rundt elevene!
En fin påskeferie ønskes dere alle av skolens ledelse!
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