
    

   

 Oslo kommune  

 Utdanningsetaten  

 Uranienborg skole  
   

Visjon:  

”Uranienborg er en inkluderende skole der alle opplever tilhørighet. 

Elevene våre skal utfordres til å sette ambisiøse mål og inspireres til 

å realisere sine evner og talenter".  

  

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, 

rasisme eller antisemittisme på noe plan  

• ledelse, lærere og andre ansatte som har et positivt elevsyn og er 

faglig dyktige 

• en skole som følger tett opp elevene faglig og sosialt  

• en skole som vektlegger elevmedinnflytelse og elevansvar    

• en skole der vi ønsker at det er lav terskel for å ta kontakt med 

kontaktlærer, faglærere, sosiallærer eller ledelsen 

• en skole som følger tett opp sine satsingsområder og sine tradisjoner, 

og som vil være utviklingsorientert 

• en skole som arrangerer flere årlige fellesmarkeringer (se skolens 

pedagogiske plattform) der foreldre/foresatte også har mulighet til å 

være til stede  

• en skole som arbeider tett med parter/instanser i lokalmiljøet  

  

  

    

  

  

   
Utdanningsetaten  

  
Besøksadresse:  

    
Telefon: 22 44 00 00 Org.nr.: 974590328  

 

Uranienborg skole  Briskebyveien 7  Telefaks: 22 55 64   

50  

  

  

  

  

0259 OSLO  
  

  

    
uranienborg@ude.oslo.kommune.no   

www.uranienborg.gs.oslo.no    

  

  

  

  

  

  
  



Skolens forventninger til dere foreldre og foresatte:  

 

• Vis ditt barn at du er interessert i skolearbeidet. Etterspør hva 

han/hun har lært og hva hjemmearbeidet 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, sosiallærer eller skolens ledelse. Har du kritikk eller 

bekymringer, gjør du det samme. 

 

• Hvis du har kritikk mht en ansatt, ber du om en samtale med den det 

gjelder. Hvis du opplever at det ikke hjelper, ta kontakt med skolens 

ledelse (ikke med FAU/foreldrekontakter, da de ikke skal behandle 

eventuelle personalsaker)  

  

• 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  

 

• "Gå til den det gjelder" ønsker vi at elevene våre skal læres opp til. 

Fint om vi voksne rundt elevene sammen kan være gode 

rollemodeller her! 

  

• Er det noe du lurer på, så ta kontakt!  

   

Disse punktene har vi ved skolen satt opp i fellesskap.   

Vi ønsker å være tydelige på forventninger til dere som foreldre og 

foresatte, slik at elevene får en enda bedre skolehverdag ved Uranienborg!  


