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Kjære alle URRA- elever og foreldre/foresatte! 

 

Håper virkelig alle har hatt gode sommerdager! 

Nå lakker skolens sommerferie for dere elever mot slutten, og vi ved skolen gleder oss til å treffe 

dere alle igjen! Så er det ekstra spennende med dere som er nye URRA-elever. Spesielt 

velkommen til dere! 

Aktivitetsskolen (AKS) er i full sving her ved Urra, flott innredet av ansatte i 2.etasje i 

hovedbygget nå. Det har vært fine dager der allerede, uansett vær! 

Store flyttelass med utstyr er gått fra Uranienborg skole til Fernanda Nissen skole i Nydalen; 

gymutstyr, musikkutstyr, naturfagutstyr, Pc-er, mm.   

Ja, det blir en annerledes skolestart i år for alle URRA-elever og ansatte. Samtidig så er jeg 

trygg på at det blir en meget god situasjon for alle,- både her ved Uranienborg og for elever og 

ansatte ved Fernanda Nissen. Vi er i full sving med å forberede høstoppstarten for dere! 

Skolen starter altså igjen mandag 22.august etter ferien. 2.-4.trinn starter klokken 08.30, og 

dere møter som vanlig i skolegården ved flaggstangen. Høstens 1.klassinger starter opp klokken 

9.00 på samme sted. Foreldre/foresatte er hjertelig velkommen til å være med ute! Skoledagen 

for alle klasser fra 1.-4.trinn vil vare til klokken 13.00. AKS vil være oppe umiddelbart etter det. 

Da Fernanda Nissen er ny fra høsten og skal ha en offisiell åpning, kan dere URRA-elever fra 5.-

10.trinn ikke starte før klokken 11 denne dagen. Det vil være oppmøte i skolegården der da. 

Lærere vil være plassert rundt skolen for å vise dere hvor dere skal møte. Dere elever fra 

ungdomstrinnet vil få utdelt reisekort på første skoledag. Dere elever fra mellomtrinnet har 

tilbud om busstransport hver dag. Bussene vil gå fra plasser ved kirken og kommer også tilbake dit 

etter skoletid. Første skoledag går bussene 10.30. Skoledagen slutter 14.30 22.08, og bussene vil 

returnere 14.40 fra Fernanda Nissen. Vanligvis starter skoledagene 8.30, og bussene vil da gå 8.05 

og returnere 10 min etter skoleslutt,- vanligvis 14.50. Onsdagene slutter dere elever på 5.-7.trinn 

klokken 14, og bussene vil da returnere 14.10. Så her er det bare å henge med på info fra lærerne, 

da det kan skje endringer i en slik ny situasjon. Vi må prøve oss frem, slik at det blir best mulig 

for alle parter. 

Bussene skal skiltes med hvilke trinn de er for. Vi vil, i alle fall for en periode, ha en voksen på 

bussene til 5.og 6.trinn. Det vil ikke bli noe opprop på bussene, så først ved første time ved skolen, 

vil lærerne registrere alle elevene. 

Vi må oppfordre dere foreldre/foresatte om å være behjelpelige med at elevene kommer presis til 

bussen, da det ikke vil bli mulighet for å vente. Så må vi også be dere huske på at alle elever som 

skal til Fernanda Nissen, må ha med seg innesko. Ungdomstrinnets elever der må også skaffe seg 

hengelås til skap, hvis de ønsker å benytte det. 

Ta bare kontakt med skolen på tlf eller mail, hvis det skulle være noe dere lurer på. 

En riktig GOD SKOLESTART ønsker jeg dere alle!     

 

Augusthilsen fra      

Randi Elisabeth Tallaksen, rektor 


