Oslo kommune
Utdanningsetaten
Uranienborg skole
Visjon:
”Uranienborg skole er en inkluderende skole.
Elevene våre skal utfordres til å sette ambisiøse mål og inspireres til å
realisere sine evner og talenter".
20.10.16
Oktoberbrev til alle URRA-elever, URRA-foreldre og URRA-foresatte!
Uansett om vi er ved Uranienborg skole til daglig eller ved Fernanda skole i Nydalen, så er vi alle
elever, foreldre/foresatte eller ansatte ved Uranienborg!
Det prøver vi voksne ved skolen daglig å kommunisere muntlig, skriftlig og i praksis. Vi har
utformet ulike møtearenaer for alle ansatte 1-10 og ser betydningen av det. Det samme har vi hele
tiden hatt planer for med hensyn til alle elevene, og det har også vært ønske fra elevenes side.
Mandag 24.oktober kommer den første: FN-dagen. Etter de siste års tradisjon markeres den i
URRA´s skolegård. Alle elevene 1-10 møtes der klokken 8.30. Foreldre/foresatte som har
mulighet til å være til stede, er hjertelig velkomne. Det vil bl.a bli appell fra elevrådsleder og sang
av elever. FN-flagget heises. Markeringen avsluttes innen 9.15. Bussene for mellomtrinnet til
Nydalen vil gå umiddelbart etterpå denne dagen, senest 9.30.
Gjennom et år har årets 5.trinn vært med i prosjekt "Gåsehud", i regi av Oslo
kammermusikkfestival. De har blant annet fått øve med representanter fra operakoret, det
norske solistkor og KORK. Et fantastisk opplegg med Berit Cardas som prosjektleder! Søndag
23.10 klokken 18 fremfører hele trinnet, sammen med 5.trinn fra Jeriko skole i Oslo og Slattum
skole i Nittedal, kjente, klassiske verk fra scenen i den norske opera! Det har vært mye øving, og
elever og lærere har stått på. Det ryktes at salen er nesten utsolgt til søndag. Kulturministeren,
byråd og utdanningsdirektør er invitert. Jeg gleder meg til å se og høre våre elever på
operascenen søndag!
3.november er det Operasjon Dagsverk for ungdomstrinnet (se info fra trinnet ang blant annet
prosjektet og økonomi). Det er selvfølgelig frivillig å delta. Vi må be alle dere elever på
u-trinnet si ifra til sin kontaktlærer innen 26.10 om du ønsker å delta eller ikke.
Mht fremdrift i bygget vårt er infoen fra Undervisningbygg at tidsplanen holdes. Se fortløpende
info på skolens hjemmeside ang rehabiliteringen. Følg også gjerne skolen på facebook og instagram!
Torsdag 10.november blir datoen for årets Elvelangs. Siden det blir tidligere og tidligere mørkt
nå, har vi satt tiden til klokken 17-18. Elvelangs foregår ved nedre del av Frognerelven, som skolen
har adoptert og samarbeider med Oslo Elveforum om. Alle trinn har sine prosjekter, tverrfaglige
eller naturfaglige, ved elveleiet her. "Elvelangs" vil ha flere lyssatte stasjoner nedover, der elever
fra 5.-10.trinn viser frem små skuespill, dans og kunstverk. Dette opplevde vi i fjor var med på å
bidra til enda mer URRA-identitet, og dette vil vi fortsette med. Uranienborgs skolekorps (snart
66 år!) vil stå for noe salg "i løypa". "Elvelangs" er et arrangement i tett samarbeid med Oslo
Bymuseum, Oslo Elveforum, Bymiljøetaten, m.fl. Følg med videre på planer for mer informasjon!
Gode høstdager ønskes dere alle videre! Husk å ta kontakt direkte til oss hvis dere lurer på noe!
Vennlig hilsen
Randi Elisabeth Tallaksen, rektor.
Postadresse Fernanda Nissen skole er: Uranienborg skole, Postboks 19 Nydalen, 0409 Oslo.
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