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SOMMERBREV til alle elever, foreldre og foresatte! 

Varme dager i byen, og ekstra varmt inne i mange rom på Urra! Det skal bli fint med bedre 

ventilasjon om et år! Vi opplever nå også noen utfordringer grunnet bygg rett over veien i 

Briskebyveien, men jeg må si at elevene og lærerne er tålmodige til tross for byggebråket. 

Skriftlig eksamen er overstått for 10.trinn! Undervisningen fortsetter til siste stund ved skolen 

likevel, og noe organisert på andre arenaer, da det nå skal være to ulike puljer som skal opp til 

muntlig eksamen. Fredag 10.juni får første gruppe info om hvilket fag de skal eksamineres i. Siste 

muntlige eksamen er 21.juni, og onsdag 22.juni klokken 18 er det avslutning for 10.trinn med taler, 

underholdning og vitnemålutdeling.  

Samme dag vil alle medelevene fra 1.-9.trinn og ansatte feire avgangselevene våre i skolegården. 

Det er blitt en hyggelig og populær tradisjon her de siste årene. Denne dagen avsluttes med 

tautrekking for alle elevene i skolegården! 

Elever slutter naturlig ved skolen, og nye 1.klasser kommer! 1.og 2.juni hadde vi førskoledager for 

høstens 1.klassinger. Det er hyggelig å nå kunne informere om at alle de som bor i skolens 

inntaksområde har fått tilbud om plass ved skolen vår. Det blir som tidligere nevnt tre 

førsteklasser, og da flere viser seg å ha flyttet fra området og/eller ønsker ulike privatskoler, 

har vi kunnet tilby skoleplass også til flere søkere som bor utenfor skolens område, blant annet de 

som har søsken her fra før. Det var ekstra hyggelig! 

Tirsdag denne uken arrangerte lærerne på 1.-4.trinn matematikkdag for alle elevene. Lærerne 

hadde delt inn alle elevene i grupper på tvers av trinn, og det var stor aktivitet og interesse fra 

elevene over hele uteområdet vårt med konkrete matematikkoppgaver. Vellykket dag! All ære til 

lærerne som har hatt et stort forarbeid til denne dagen! 

Mange sommeravslutninger foregår i disse dager, og flere kommer. Tusen takk til alle dere 

foreldre og foresatte som gjør en ekstra innsats for at dette skal bli en fin ettermiddag for 

elevene våre!  

Samtidig med all fagaktivitet og avslutninger foregår intens planlegging av neste skoleår,- både 

mht det faglige, det pedagogiske og det organisatoriske. De ansatte er sammen med oss i ledelsen 

meget opptatt av at de neste tre årene skal bli fine år for dere elever som skal være ved 

Fernanda Nissen og/eller ved Urra mens byggene våre rehabiliteres og bygges om - og 

flerbrukshallen realiseres under Nordahl Rolfsens plass. Elevrådsrepresentanter har vært i møte 

med landskapsarkitekt for å få komme med innspill til utformingen av skolegården (se skolens 

hjemmeside). Elevene var svært aktive og positive i møtet. Dette vil bli fulgt opp. 

All klarert info vi får fra Utdanningsetaten/Undervisningsbygg vil fortløpende bli lagt ut på 

skolens hjemmeside. www.uranienborg.osloskolen.no. Se under "Om skolen". 

Jeg har lyst til igjen å takke dere som tar morgenøkter som trafikkvakter i det farlige krysset 

Briskebyveien/Holtegaten. Flott at dere setter av denne tiden, det er utrolig trygt og viktig! Fra 

høsten oppfordrer jo UDE, UBF og skolen alle om at inngang til skolen foregår ved 

fotgjengerfeltet nede ved Harelabben. Da er skolepatruljen ikke der mer, - og elever på 1.-4.trinn 

er ikke store nok til denne oppgaven enda -  så da er det jo fint for sikkerheten til elevene hvis 

denne oppgaven flyttes ned i veien? 

 

Ved avslutning av et skoleår er det jo alltid noen ansatte som vi skal takke av, og noen nye som 

kommer som vi skal ta godt imot. Jeg er glad for å kunne si at selve byggeprosessen ikke gjør at 

ansatte har ønsket å slutte ved Uranienborg skole. Logistikken blir derimot noe utfordrende for 

enkelte, og dette ser vi mht organiseringen av lærerkreftene fremover.  

http://www.uranienborg.osloskolen.no/
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Siri Melby slutter hos oss og går inn i en lederstilling i Akershus. Siri har gjort et flott 

lærerarbeid ved Urra gjennom flere år, og hennes gode egenskaper som matematikklærer er det 

mange som har hatt glede av. Hun har prøvd seg på noen lederoppgaver ved vår skole og har nå 

altså fått tilbud i nabofylket. Det er bare å ønske masse lykke til! 

Kristine Nebel Torgersen slutter til sommeren og går over i lærerstilling nærmere bostedet sitt. 

Med små barn er jo logistikk ofte en utfordring i hverdagen. Kristine har løftet Kunst & 

Håndverksfaget ved Uranienborg skole på en utmerket måte. Det er vi svært takknemlige for. 

Erika Acosta har vært hos oss knapt to år i undervisning, men har vist seg som en strålende 

relasjonsbygger i elevflokken. Hun har også gjort en fin innsats som ansvarlig for Elevrådet på 

mellomtrinnet dette året. Erica drar til de gode naboene våre på Majorstuen skole. Det letter 

hverdagslogistikken for familien, da mellomtrinnet drar til Nydalen. 

Dag William M Bruff har vært en fantastisk og fleksibel fagperson som vikar hos oss over 3-4 år. 

Han skal nå studere videre, men vi satser på å få ha ham som vikar noe ved siden av studiene. 

Så takker vi også av årsvikarer: Åshild Setvik, Fredrik Løken, Randi Vikhagen Gjeitnes (til 

Sogndal) og Espen Coward (til Kristiansand). Julie Skøyen og Zander Mauseth har vært i kortere 

vikariater Tusen takk for iherdig arbeid inn mot elevflokken vår og fleksibilitet i skolehverdagen!  

Lykke til videre for dere alle sammen! 

 

Lærerkabalen er nå klar for neste skoleår. Kontaktlærerne på de ulike trinn blir:  

1.trinn: 

Charlotte Schønning (ny), Kirsti Haare, Katherine Vik, Siv E. Stensland, Simen Dyb Berg, Hanne 

Birgitte Omdal. 

2.trinn: 

Ellen D. Leegaard, Tonje Anfinnes, Signe Syrtveit, Maria Thorbjørnsen (ny). 

3.trinn: 

Mie Tørnby, Kjersti Broen, Mari Uthberg Omdal, Mari Flatekval. 

4.trinn: 

Charlotte C. Sylte, Kari B. Skjørshammer, Cecilie Andersen, Hedda Jansen. 

5.trinn: 

Muriel Horgen, Maja Riis-Evensen, Kjersti Fandrem (ny), Liv Brita Brodal (ny). 

6.trinn: 

Halvor Li Røtvold, Rebecca Ludvigsen, Håvard Gaare, Lene Lagergren. 

7.trinn: 

Rudi Johansen (pappaperm 13 uker, vikar: Marion Jakobsen), Karoline Nordvik Karlsen, Birgitte H. 

Sørensen. 

Mottak u-trinnet: 

Hanna Sande Turøy og Kristian Koppang. 

8.trinn: 

Mali Skjei Dybvad (ny), Florent Pascal, Klaus Løvholen. 

9.trinn: 

Anne Førde, Elisabeth Gjertsen, Kristin Våge Nordhagen, Ellen Fjermeros. 

10.trinn: 

Sissel Viggen, Eystein Eriksen, Reidun Marie Larsen. 

 

Gode junidager videre!  Bare ta kontakt hvis det skulle være noe dere lurer på! 

 

 

Beste hilsen 

 

Randi E. Tallaksen, rektor 


