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JULEBREV TIL HJEMMENE – JULEN 2018 
 

Siste skoleuke i 2018 går mot slutten, juleavslutningene er gjennomført og juleforberedelsene 

har gått fint i klassene. Nå kan alle se frem til en lang og velfortjent juleferie! 

 

En skoles viktigste oppgave er å gi elevene god faglig og sosial kompetanse, i vid forstand.  

På Østensjø skole arbeider dyktige lærere, assistenter og andre ansatte hver dag med å gi 

elevene best mulig læring, faglig og sosialt. Vi skal gi et godt tilbud til hele mennesket, slik at 

hodet, hjertet og kroppen går hånd i hånd. Dette krever mye innsats av både skole og hjem. Vi 

setter derfor stor pris på at vi ved Østensjø skole har flinke ansatte, ivrige og arbeidsomme 

elever og positive engasjerte foresatte. Denne positiviteten vi opplever på skolen er et viktig 

bidrag til å utvikle Østensjø skole til en god skole for elevene. 

 

Skoler måles i stor grad på resultater, både på faglig og sosial kompetanse. Vi arbeider hardt for 

å møte disse på en profesjonell måte. Skolens resultater på nasjonale prøver og kartlegginger, 

samt elevundersøkelsen, er gode og danner grunnlag for videre utvikling av skolen. Alle tiltak 

som igangsettes vil være pedagogisk og faglig begrunnet. Vi vil i 2019 fortsette med fokus på 

lesing som grunnleggende ferdighet ved at prosjektet med klasselesekurs og helhetslesing 

videreføres. I tillegg blir det fokus på begrepsinnlæring og vurdering for læring.  

 

På skolen arbeider vi systematisk med å utvikle skolen slik at Østensjø skole er være en god 

skole for alle. Elevenes læringsmiljø er et viktig område vi arbeider med kontinuerlig. Vi 

gjennomfører trivselsundersøkelser i alle klasser. Undersøkelsen er en del av arbeidet for å få 

enda bedre oversikt over hva som rører seg slik at vi kan sette inn tiltak tidlig. Det er elever på 

Østensjø som ikke opplever en så god skoledag som vi ønsker alle skal ha. For oss er det viktig 

at alle opplever en god skolehverdag og har gode Skolevenner. Derfor arbeider vi hardt for å 

skape et godt miljø i klasser og på hele skolen. Skolen laget forrige skoleår en ny matrise i 

PALS om nettvett. Dette arbeidet vil vi arbeide videre med, og vi ønsker samarbeide med en 

organisasjon som er gode, f.eks. Barnevakten.  

 

Aktivitetsskole deltar i skoleåret 2018/2019 i prosjektet "Lesing og Regning i 

Aktivitetsskolen". Prosjektet skal bidra til å øke lese og/eller regneferdighetene for den enkelte 

elev gjennom lek og læringsstøttene aktiviteter. Prosjektet et forplikter et godt samarbeid 

mellom skolen og Aktivitetsskolen. Elevene i Aktivitetsskolen vil få tilbud om minimum to 

læringsaktiviteter i uken som styrker deres lese- og regneferdigheter. 

Blant aktivitetene som barna har vist stor glede over har vi forskergruppe (YouTube Explorer), 

trylleklubb, turn, fotball, Jorda rundt, mat fra Norge, og Harry Potter klubb. Bibliotek har også 

vært veldig populært dette året. Vi vil også trekke frem diskoen i september som et flott og 

vellykkede kveldsarrangementer som barna har uttrykt stor glede over. Veldig hyggelig var 

også juleavslutningen med sang av nissekoret! Nissekoret opptrådte også med Haugerud 

Janitsjar i Haugerud kirke 3. søndag i advent.  
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Utbyggingen av skolen skulle vært i gang, men av forskjellige årsaker er prosessen forsinket. 

Det vi vet nå er at det skal være oppstart i midten av januar. Skolen har fått en oppgradering i 

denne prosessen med nymalte ganger og skap til elevene. Når det er sagt, har vi fått mindre 

plass som byr på noen utfordringer. En sak vi skal få gjort noe med tidlig i 2019, er å flytte 

noen skap som er i garderoben som er kjellerrommet slik at det blir færre elever i den 

garderoben. 

Informasjon om byggeperioden blir lagt ut på skolens hjemmeside. Skolemelding vil også blir 

brukt til informasjon, og da særlig hvis det er informasjon som er viktig at dere får raskt.  

 

Det har vært et spesielt år med feiring av Østensjø skole 100 år. Elevene har lært mye om 

skolen og erfart hvordan det var og være elev for mange år siden. Det har også vært arbeidet 

med utstilling og forestilling, og da vises viktigheten av de fagene som fremmer den siden i 

skolehverdagen. Arbeidet som ble lagt i den forbindelse av elever og alle voksne på skolen er 

fantastisk og fortjener en ekstra takk. 

 

Vi vil også takke FAU og driftsstyret for et godt samarbeid. Skolen fikk en flott gave fra FAU i 

forbindelse med at skolen ble 100 år. Gaven bidrar til at juleforestillinger og andre 

arrangementer vil bli bedre. Tusen takk til FAU. 

 

Vi anbefaler for øvrig alle å følge med på det som skjer på Østensjø skole på vår hjemmeside: 

https://ostensjo.osloskolen.no/.  

 

Skolen vil takke alle for den gode jobben som gjøres for å gjøre Østensjø skole til en god skole 

for barna i nærmiljøet.  

 

PS! Vi håper alle deltar i årets jule-les! Spør barnet ditt hva dette er, om dere ikke har hørt om 

konkurransen. 

 

For ordens skyld minner vi om at første skoledag etter juleferien er: 

 

Torsdag 3. Januar 2019: Vanlig plan følges. 

 

 

ALLE ANSATTE VED ØSTENSJØ SKOLE ØNSKER ELEVER OG 

FORESATTE EN RIKTIG GOD JUL  

og alt godt for 2019! 

 

 

 
 

Med vennlig hilsen 

 

 

Terje Bergersen  Tanja Witchen   Hanne Elisabeth Burum 

rektor    assisterende rektor   inspektør 

https://ostensjo.osloskolen.no/

