Oslo kommune
Utdanningsetaten
Uranienborg skole
Oslo, 08.01.17.
Nyttårsbrev til alle URRA-elever, URRA-foreldre og URRA-foresatte!
Et riktig GODT NYTTÅR ønsker jeg dere alle!

Vi har nå vært gjennom første halvår av skolens byggeprosess. Det har gått relativt smertefritt.
De få utfordringer som vi har hatt, og har, vil vi ved skolen gjerne kommunisere med dere elever
og foresatte på de trinn det gjelder. Det blir alltid best for alle når vi kommuniserer direkte med
hverandre om det vi lurer på, og om det man eventuelt synes virker spesielt. (Det gjelder jo for
øvrig på alle felt). Tusen takk for all utvist og uttalt forståelse under bygg og midlertidighet!
Mht bygget: Følg gjerne med på hjemmesiden. Alt går fortsatt etter planen mht fremdrift, og det
er vi glade for. Undervisningsbygg (Ubf) uttrykker stor tilfredshet ang samarbeidet med skolen,
og vi ved skolen opplever at både Ubf og Utdanningsetaten (UDE) tar skolens innspill på alvor.
Skoleårets første termin avsluttes formelt 15.januar. For ungdomstrinnet vil halvårsvurdering
med karakter gjøres kjent i Its i form av et vurderingsbrev. For barnetrinnet vil også vurdering
legges ut i Its.
I etterkant av dette vil det bli innkalt til faglærertreff eller utviklingssamtaler,- litt forskjellig
ut i fra hvilket trinn det gjelder. For hele ungdomstrinnet vil det bli arrangert faglærertreff, der
dere elever sammen med deres foresatte får anledning til å snakke om det faglige med alle
lærerne og slik få en best mulig tilbakemelding og veiledning for arbeidet videre.
For 1.-4.trinn vil det bli innkalt til utviklingssamtaler, mens mellomtrinnet vil ha noe ulike modeller
her. Følg med på info fra trinnene!
For øvrig vil vi avholde møter for foreldre og foresatte før vinterferien.
Diverse fra skolen: På 6.trinn vil Osloprøven i lesing gjennomføres på slutten av uken.
4.trinn har fokus på å forberede elevene på overgangen til 5.trinn. I slutten av måneden vil de også
få være med på en såkalt Pangea-konkurranse,- det er en matematikkonkurranse. Svømmingen på
trinnet er godt i gang, både Pangea og svømmingen viser dere elever stor motivasjon for. Supert!
3.trinn har hatt besøk av Deichmann, og i uke 2 skal dere elever selv til Deichmann og få lånekort.
I uke 3 blir det besøk av Den kulturelle skolesekken med "Helter fra grøftekanten", og i uke 6 blir
det ekskursjon til Bygdø kongsgård for å se hvordan maten vi spiser blir til, fra dyr til produkt. Og
jammen sys det korssting i Kunst & Håndverk! 3.trinn er i farta!
1.trinn starter skiskolen 19.januar. For øvrig er det en herlig gjeng med mange ulike talenter på
dette trinnet også. Mye liv og engasjement!
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10.trinn har gjennomført prøvemuntlig i uke 1. Det vil bli en liten endring i timeplanen for dette
trinnet: Utdanningsvalg-"smakebiten" torsdager byttes med 1 uketime mer samfunnsfag. Dere
elever får utdelt ny plan.
NB! Lærere på flere trinn informerer om at noen elever etter jul er utstyrt med de nylig, omtalte
klokkene (som har ringemuligheter, gps, sms, mm). Vi må be dere der hjemme om å ikke sende de
med elevene på skolen. Mobil skal jo ikke brukes i skoletiden (se ordensreglene), som defineres på
barnetrinnet frem til klokken 16.30 (inklusive AKS). Hvis noen likevel sender med sitt barn, kan
skolen ikke ta ansvar for disse, på linje med verdisaker. Lærer vil da ta vare på klokken til dagens
slutt. Avbrytelser i undervisningen og annet fokus er bivirkninger vi ikke ønsker.
27.januar er det Holocaustdagen. Som de siste årene vil den bli markert for skolens elever. I år
vil det foregå hver for seg på Urra (1.-4.) og på Fernanda Nissen (5.-10.). Følg info for trinnet!
Vi ansatte ved Uranienborg skole ønsker hele tiden å utvikle og forbedre skolen. I disse dager
ferdigstilles skolens strategiske plan for 2017-2020, som skal behandles i Driftsstyret
16.januar. Vi ønsker å videreføre og utvikle våre satsinger, samtidig som vi ser behovet for og
ønsker enda mer samspill med dere foreldre/foresatte.
Hovedsatsinger: Lesing, skriving, realfagssatsing, vurdering og læringsstøttende samarbeid mellom
AKS og skolen. I alt arbeidet med dere elever har vi en visjon om at skolen vår skal være
inkluderende,- og helt i front når det gjelder arbeidet mot rasisme, mobbing, antisemittisme og all
ekskludering. Her ønsker vi – og trenger vi – bidrag fra enda flere av dere. Det er ikke mulig for
skolens lærere å skape et 100% trygt og inkluderende klassemiljø, hvis vi ikke spiller på lag alle vi
voksne som er rundt barna/ungdommene. En gruppe foreldre laget for et par år siden en "Idébank
til sosiale aktiviteter". Den er meget god! Anbefales sterkt å følge opp!
Jeg oppfordrer dere alle der hjemme til å lese skolens hjemmeside under "For elever og
foresatte" – "Positivt skolemiljø". Der beskrives også deler av det arbeidet skolen gjør innen dette
helt sentrale området.

I denne forbindelse arrangerer skolen 8.februar en foredragsstund for foreldre/ foresatte
om mobbing. Det er Kjetil Hasselberg (del av duoen "Kjetil og Kjartan") som vil holde dette.
Sted: Teatersalen. Tid: Klokken 17.30 for 1.-4.trinn, klokken 19 for 5.-10.trinn.
Artist og mor ved skolen, Kaia Huuse, har sagt seg villig til å bidra musikalsk, akkompagnert
av lærer på ungdomstrinnet, Eystein Eriksen. Se mer info snart i Portalen.

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

Vennlig hilsen
Randi Elisabeth Tallaksen, rektor
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