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JULEBREV TIL HJEMMENE – JULEN 2019 
 

Juleavslutningene er gjennomført og juleforberedelsene har gått fint i klassene, og siste 

skoledag i 2019 går mot slutten. 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 bygge lag rundt elevene, og 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. Resultatene 

blir evaluert, og alle tiltak som igangsettes vil være pedagogisk og faglig begrunnet. Vi vil i 

2020 fortsette med fokus klasselesekurs og helhetslesing, samt ha satsning på " ord og 

begreper".  

 

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 og 5.-7. trinn gjennomfører 

elevundersøkelsen. Undersøkelsene 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. Elevundersøkelsen viser at det elever opplever 

som utfordrende er stygg språkbruk og trusler om f.eksempel bank. Skolen har nå fokus på 

språkbruk, og at alle skal snakke hyggelig til andre. Det ønsker vi at dere snakker om hjemme. 

Mye av dette skjer i friminutt noe vi på skolen arbeider for at skal bli bedre. For oss er det 

viktig at alle opplever en god skolehverdag og har gode Skolevenner.  

 

Harry Potter, Danseløvene, kor, Østensjø Talenter og TaeKwondo er noen av aktivitetene vi 

kan trekke frem som er veldig populære på Aktivitetsskolen. I november arrangerte AKS en 

kunstutstilling der salget gikk strålende og hele 16351,- ble overført til Redd Barna.Veldig 

hyggelig var også juleavslutningen med sang av nissekoret og mange fine innslag i alle sjangre! 

Nissekoret opptrådte også i Haugerud kirke 14.desember med Østensjø skoles korps.  

 

Høsten 2020 innføres Fagfornyelsen. Det er ny læreplan for skolene. Vi har siden februar 

arbeidet med å være godt forberedt til skolenstart 2020. Den første tiden arbeidet vi med 

Overordnet del, mens første halvår av 2020 vil vi arbeidet med årsplaner og periodeplaner i 

fagene. Dere vil få mer informasjon om dette på forledremøter til høsten. 
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Utbyggingen av skolen skulle vært nå godt i gang. I løprt av februar skal byggenen være reist 

slik at vi ser hvordan de vil bli når alt er ferdig. Det gjenstår selvfølgelig mye arbeid innvendig, 

og vi kan ikke si når alt er ferdig til å bli tatt i bruk. Det har vært noe utfordringer med kjøring 

av tungtransport, men ut over det opplever skolen en god prosess og et godt samarbeid med de 

utbyggerne.  

Informasjon om byggeperioden blir ligger på skolens hjemmeside. Skolemelding vil også blir 

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

 

Vi vil også takke FAU og driftsstyret for et godt samarbeid. FAU er viktig i arbeidet med 

skolen og gir skolen gode innspill og råd til å 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 2. Januar 2020: Vanlig plan følges. 

 

 

ALLE ANSATTE VED ØSTENSJØ SKOLE ØNSKER ELEVER OG 

FORESATTE EN RIKTIG GOD JUL  

og alt godt for 2020! 

 

 

 
 

Med vennlig hilsen 

 

 

Terje Bergersen  Tore Løkkum     Hanne Elisabeth Burum 

rektor    assisterende rektor   inspektør 

https://ostensjo.osloskolen.no/

