Oslo kommune
Utdanningsetaten
Uranienborg skole
Som foreldre og foresatte ved Uranienborg skole kan dere forvente:

































en ledelse som setter skolens elever først, og som planlegger
skolens drift og følger opp ut i fra det
en skole som ikke aksepterer krenkende adferd, mobbing, vold
eller rasisme på noe plan
faglærte lærere som har et positivt elevsyn
en skole som følger tett opp elevene faglig og sosialt
en skole med meget gode resultater, - både faglig og sosialt
en skole med reell elevmedinnflytelse og elevansvar
at elevene får elevsamtaler med lærere flere ganger i semesteret
utviklingssamtaler med kontaktlærer minimum en gang
hvert semester, men flere ved behov
at dere ved å ta kontakt med kontaktlærer, faglærerne,
sosialpedagogisk rådgiver eller representanter i ledelsen, vil få
svar
en skole som følger tett opp sine satsingsområder og sine
tradisjoner
en skole som arrangerer flere årlige fellesmarkeringer (til beste
for elevenes læringsmiljø) der foreldre/foresatte også har
mulighet til å være til stede
en skole som gir god og jevnlig informasjon,- både fra lærerne, AKS
og ledelsen
en skole som arbeider tett med parter/instanser i
lokalmiljøet, til elevenes beste
en skole som hele tiden ser etter muligheter for utvikling
en skole som profilerer seg positivt i byens skolemiljø og i media

En skole som de siste år blant annet har oppnådd følgende:
 Bl.a. best resultat i engelsk på 8.trinn i 2011 (av alle
kommunale skoler i Norge). Engelskresultatet til eksamen 2016
hadde snittet 5,0! Best i Oslo! Matematikk og norsk kom begge
også høyt!

  Å vinne Elevrådsprisen 2012 og i 2014 som beste elevråd i Oslo
 Å vinne naturfagsprisen for "Levende vassdrag" flere ganger
(vårt tverrfaglige prosjekt 1-10 om Frognerelven). Første gang
var det valgfagselevene i "Forskning i praksis" 8.trinn som
vant, senere også elever fra barnetrinnet.

 Nedgang i mobbing, ifølge Elevundersøkelsen, fra 2011 til
2012, fra over 9% til vel 2%. Dette etter målrettet arbeid og
ulike satsinger. Vi holder tallet lavt enda og har alltid fokus på
området. Skolen mottok Benjaminprisen 2014 for dette store
satsingsarbeidet.





Skolens forventninger til dere foreldre og foresatte:





Vis ditt barn at du er interessert i skolearbeidet. Etterspør hva han/hun
har lært og hva leksene går ut på. Snakk positivt om fagene



Trivsel er nødvendig for god og sunn læring. En inkluderende
rolle ovenfor andre foreldre og barn fremmer trivsel og dialog og
forebygger konflikt



Snakk positivt om skolen, lærerne, ledelsen, medelevene og
andre foreldre/foresatte



Har du et godt forhold til skolen, påvirker det ditt barns
trivsel, motivasjon og fagresultater i positiv retning



Er det noe du hører om skolen, skolens ansatte, medelever eller
medforeldre, som du synes høres spesielt ut, ta direkte kontakt med
kontaktlærer, sosialpedagogisk rådgiver eller skolens ledelse. Har du
kritikk eller bekymringer, gjør du det samme



Vi synes det er fint hvis du kommuniserer dine forventninger
til skolen



Vi ønsker og forventer et positivt og konstruktivt samarbeid med
FAU, som vi ser på som et viktig, rådgivende organ.



Det er fint med innspill. Både innspill og eventuelle uenigheter kan
bidra til å utvikle skolen i positiv retning. Ved eventuelle uenigheter
er det viktig å være konstruktiv i kommunikasjonen og å være
oppmerksom på rollen man har



Hvis det skulle oppstå uenighet med skolen i en sak, skilles det
mellom sak og person. Utfordringer løses gjennom dialog, og
man forholder seg til avgjørelser på en ryddig måte



Er det noe du lurer på, så ta kontakt!













Disse punktene har vi ved skolen satt opp i fellesskap med FAU-ledere.
Vi ønsker å være tydelige på forventninger til dere som foreldre og foresatte,
slik at elevene får en enda bedre skolehverdag ved Uranienborg!

