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Til alle elever og foresatte ved Stenbråten skole   Oslo, 08. september 2018 

 
Høstferien er over, og alle ansatte ved skolen ser fram til elleve innholdsrike og 
hyggelige skoleuker sammen med elever og foresatte i tida som ligger foran oss fram 
mot jul. 
 
Takk til alle foresatte for god deltakelse og stort engasjement i forbindelse med 
foreldremøtet 30. august. FAU og skolens ledelse og ansatte opplever at 
foreldredeltakelsen bidrar til større opplevelse av tilhørighet, og at vi er sammen om 
læring til beste for elevene våre. Skole og FAU arbeider videre med innspillene som 
kom i møtet - se evaluering av foreldremøtet på https://stenbraten.osloskolen.no/om-
skolen/rad-og-utvalg/fau/ 
 
Takk til alle som deltok i skolens kor under Mortensrudfestivalen. Vi har fått mange 
tilbakemeldinger på at skolens deltakelse skapte opplevelse av tilhørighet for mange. 
Mange Mortensrudbeboere deltok i dansen vår, og opplevde å få nye bekjentskaper. 
På skolens nettside kan du se bilder av arrangementet. 
 
I henhold til skolens sosiale plan, har samarbeid vært tema for perioden august og 
september. På fellessamlingen fredag før høstferien ble kommende periodes tema 
presentert – ansvarlighet. I oktober og november vil arbeidsmåtene våre være preget 
av hva det vil si å ta ansvar i de ulike læringssituasjonene og i læringsmiljøet. På 
fellessamlingen 19.10. vil vi sette ansvarlighet i sammenheng med temaet for årets 
TV-aksjon, der tema er «Mindre alene sammen». Dette passer godt i forhold til 
skolens tema dette året; inkluderende undervisning. Skolen vil gjerne oppfordre elever 
og foresatte til å delta som bøssebærere. Kanskje noen kan vurdere å gå sammen 
med noen i nærområdet som kan ha behov for å bli inkludert? Å være bøssebærer på 
Mortensrud innebærer å møte på Røde Kors-huset, og gå tur i nærområdet i ca 1,5 
timer. Bli inspirert på https://blimed.no/ 
 
På fellessamlingen 15. november introduseres temaet for desember og januar; 
empati. Der vil elevene få informasjon om oppstart av trivselslederprogrammet ved 
Stenbråten skole. Trivselslederprogrammet skal bidra til sunn og inkluderende aktivitet 
i friminuttene, og skal redusere utenforskap og konflikter. Takk til FAU som bidrar med 
midler til utstyrspakke for både vår- og høstsemesteret. For informasjon: Se 
https://trivselsleder.no/  
 
Skolen har hatt en del ruteknusing den siste tiden. Dersom barna snakker om dette 
hjemme, er det fint om dere foresatte forteller at politiet arbeider med å hjelpe dem 
som har gjort dette, og at skolen er et trygt og godt sted å være i skole- og 
aktivitetsskoletid. Skolens ledelse og FAU samarbeider om tiltak for å bidra til at 
skolens uteområde skal være et hyggelig sted å bevege seg i også på kveldstid. 
Skolen er i anbudsprosess for kameraovervåking, og arbeider også med andre tiltak. 
 
I tillegg til skolens daglige aktivitet, har skolen denne høsten hatt mange gjester på 
besøk. Bente og Karina har hatt en rekke kurs i Stenbråtenmetoden for lærere fra 
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andre skoler i Oslo og landet for øvrig. Vi er stolte av at alle elever lærer å lese 
gjennom Stenbråtenmetoden i samarbeid med dere foresatte, og at metoden innføres 
ved stadig flere skoler. Se gjerne skolens nettside for mer informasjon.  
 
Avslutningsvis vil jeg gjerne oppfordre alle foresatte til å kikke på skolens nettside 
sammen med sine barn fra tid til annen. Nettsiden brukes av mange, og sidene har 
omkring 3000 visninger hver dag. De positive artiklene viser hvordan elevene utvikler 
sitt læringsmiljø og læringsutbytte, og bidrar til tilhørighet og stolthet.  
 
Med ønske om en fortsatt strålende høst på Stenbråten. 
 
 
Hilsen rektor Lene 

Stenbråten skole -  

Sammen om læring 


