Oslo kommune
Utdanningsetaten
Uranienborg skole
Oslo, 01.07.16.
SOMMERFERIEBREV til alle elever, foreldre og foresatte!
Da er sommerferien for alle elevene og AKS startet, og vi kan bare ønske dere alle sammen en
riktig god ferie!
I går gikk et stort flyttelass med utstyr fra Uranienborg skole til Fernanda Nissen skole i
Nydalen; gymutstyr, musikkutstyr, naturfagutstyr, Pc-er, mm. Samtidig er det ryddet ut av AKSbygget, og AKS har fått basen sin for neste skoleår i 2.etasje i hovedbygget. Kontorene deres er i
1.etasje, der 1.klasselærerne har hatt kontorer tidligere. Det er også ryddet mye i hovedbygget,
og jeg kan ikke få rost våre ansatte nok,- både de ansatte ved AKS og skolens folk. Alt dette
arbeidet er jo kommet i tillegg til det som den daglige jobben med elevene har krevet. En helt
spesiell takk i denne situasjonen til vår kjære vaktmester Dag, som har stått på tidlig og sent med
rydding fra loft og til kjeller, - og som enda ikke tar ferie. Vi er veldig heldige som har en slik
vaktmester ved skolen!
Ja, det har vært en hektisk og intens tid for mange. Samtidig så vet vi at det blir en meget god
situasjon neste skoleår for alle,- både her ved Uranienborg og for alle elever og ansatte ved
Fernanda Nissen.
Jeg vil minne om at all klarert info vi får fra Utdanningsetaten/Undervisningbygg fortløpende blir
lagt ut på skolens hjemmeside. www.uranienborg.osloskolen.no. Se under "Om skolen".
Skolen starter igjen mandag 22.august etter ferien. 2.-4.trinn starter klokken 08.30 og møter som
vanlig i skolegården. Høstens 1.klassinger starter opp klokken 9.00 i skolegården. 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. 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.
En riktig GOD SOMMER ønsker jeg dere alle! En ekstra takk til FAU-leder Tom Flattum for meget
godt samarbeid! Et felles og tydelig mål jobber vi mot: Best mulig skole for alle elevene!
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