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Til alle Stenbråtenfamilier. 

17. september feirer vi skolens 25-årsjubileum 

I år er Stenbråten skole 25 år. Koronasituasjonen 

hindrer oss i å invitere foresatte, men begrenser 

ikke feiringen for elevene. Kjerneverdiene våre vil 

gjennomsyre arrangementet, og vi skal være 

sammen om mye – selv om vi må holde avstand.  

Vi har planlagt et fellesskapende arrangement for 

elever og ansatte. Dagen starter med streamet livesending fra samlingssalen, og 

fortsetter med trinnvise jubileumskonserter med Mortensrud skolekorps utendørs. Vi 

får besøk av Oslos ordfører Marianne Borgen og Osloskolens direktør Marte 

Gerhardsen. Elevene presenterer et utvalg av skolens tradisjoner for gjestene utendørs, 

som skolegårdsdans og Stenbråtensangen "Her hos oss", før gjestene får se hvordan 

Stenbråtenmetoden brukes effektivt i Stenbråtenklassen. Deretter møter gjestene 

elevrådet. Jubileumsmøtet mellom ordføreren, direktøren og elevrådet streames til alle 

klasserom.  

Gjennom hele skoledagen deltar elevene i fellesskapende aktiviteter som gjennomføres 

på trinn. Resultatet av deler av arbeidet på jubileumsdagen vil henge i 

klasseromsvinduene når dagen er over. Gjennom aktiviteter blir elevene kjent med 

skolens historie gjennom de siste 25 årene, og elevene får sette sitt preg på skolen slik 

de opplever den nå.  

 

Skolens kokk serverer lunsj - "Stenbråtentaco" - til alle elever og ansatte. Det er derfor 

ikke nødvendig å ha med matpakke denne dagen. Til Aktivitetsskolen kommer "Thoris 

Supergutt" med trinnvise jubileumsforestillinger for elever på 1.-4. trinn.   

Vi gleder oss til å feire fellesskapet på Stenbråten skole!  

Vennlig hilsen rektor Lene.  

 

 

Stenbråten skole 

    

Kjerneverdier på Stenbråten: Vi er  

rause, støttende, inkluderende og modige 

Slagordet på Stenbråten:  

"Sammen om læring" 
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Vedlagt er et detaljert program for jubileumsdagen. Det kan hjelpe foresatte og elever 

med å snakke sammen om jubileumsdagen i forkant og etterkant av feiringen. Vi vil også 

legge bilder på nettsiden som kan bidra til at elever og foresatte får dele opplevelsen.  

0815-0830: Stenbråtensangen spilles over høyttaleranlegget mens elevene kommer til 

skolen. Alle elever begynner kl 0830, og møter ved sine paviljonger (ordinære smittevernregler 

gjelder). Foresatte har kun unntaksvis anledningt til å følge barn inn i skolegården. 

Hele 7. trinn + tre reptresentanter fra elevrådet møter i samlingssalen.  

0830: Skoledagen starter kl 0830 for alle i dag. Det er ikke skolefrokost i dag.  

0840: Jubileumshilsen fra ledelsen og tre elevrådsrepresentanter streames fra 

samlingssalen til klasserommene: Presentasjon av dagens program. Vi synger 

Stenbråtensangen "Her hos oss" sammen - i samlingssalen og alle klasserom samtidig. 

Forsangere: 7. trinn i samlingssalen.  

0900-1000: Konserter på trinn utendørs: Mortensrud skolekorps 

0900-0910: 6.-7. trinn og S-klassen baner nord, korpset på basketbanen. 

0915-0930: 1., 2. og 3. trinn baner sør (et trinn en bane, korpset på østsiden). 

0930-0945: Friminutt for alle – på de ordinære uteområdene som gjelder for torsdager 

0945-1000: 4. og 5. trinn baner sør (et trinn en bane, korpset på østsiden). 

Når trinnet ikke er på konsert: Fellesskapende aktiviteter på trinn – se liste på side 3. 

1100-1200: Parallelle aktiviteter: Skolen får besøk av Oslos ordfører Marianne Borgen 

og Osloskolens direktør Marte Gerhardsen. Alle elever får opptre for gjestene – men med 

god avstand til hverandre og til gjestene. Når elevene ikke er sammen med gjestene, får elevene 

servert en nydelig lunsj: Stenbråtentaco.  

1100-1230: Ordføreren og direktøren besøker 

Stenbråten skole:  

1100: To elevrådsrepr., en elev fra S-klassen, 

ass.rektor og rektor tar imot gjestene ved 

baner sør, og viser vei til gjesteplassen ved 

hovedinngangen (scenetelt / tak).  

1108: En elevrådsrepresntant og rektor 

ønsker gjestene velkommen, og presenterer 

programmet.  

1110: 2., 3. og 4. trinn synger Stenbråten-

sangen "Her hos oss" for gjestene: 2. trinn 

vest for pav 3, 3. trinn mellom pav 2 og 3, 

4.trinn vest for pav 2.  

1118: 6. trinn danser Sammendansen for 

gjestene: Ved "Speil meg" i skolegården.  

1125: 5. og 7.trinn danser koronatilpasset 

versjon av skolegårdsdansen Sasha for 

gjestene: 5. trinn vest for pav 2, 7. trinn vest 

for pav. 3.  

1130: 1. trinn synger "Første dag i første 

1045-1200: Servering av Stenbråtentaco:  

Stenbråtentacoen er laget av skolekokken 

Mia, og er en smakfull vegetarrett hvor alle 

mathensyn er ivaretatt. Retten serveres på 

bananbladtallerkner som kan kastes i 

matavfallet etterpå for kompostering.  

 

Servering i klasserom 1045-1115: 1. trinn. 

(Friminutt ute: 1135-1200.) 

Servering i klasserom 1125-1155: 2., 3., 4. 

trinn. (Friminutt ute: 1030-1055.) 

Servering i klasserom 1045-1110: 6. trinn. 

(Friminutt ute: 1125-1200) 

Servering i klasserom 1045-1115: 5. og 7. 

trinn. (Friminutt ute: 1130-1200.) 

Servering i klasserom: 1150-1220: S-klassen 

(+ se videohilsen 1207 og livestream). 

(Friminutt ute: 1035-1100.)  
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klasse" for gjestene: Ved "Speil meg" i 

skolegården.   

1135-1150: S-klassen presenterer 

lesetrening, Stenbråtenmetoden, for gjestene, 

i S-klassens lokaler.  

1155: Gjester, elevråd og ledelse setter seg 

til bords i samlingssalen: Servering 

Stenbråtentaco. 

1200: Elevrådet forteller gjestene om skolen 

– en samtale mellom elevene, ordføreren og 

direktøren. 1207: Alle ser ordførerens 

videohilsen til elevene i klasserommene. 1210: 

Samtalen mellom elevrådet, ordføreren og 

direktøren streames, og vises i alle klasserom. 

Avslutter ca 1225. 

Servering i samlingssal 1155-1225: Gjester, 

elevråd og ledelse. 

 

Fra kl 1225 til skoleslutt (ordinær tid):  

Fellesskapende aktiviteter på trinn.  

1ABC: Skoleslutt 1230. 

2ABC: Skoleslutt 1330. 

3AC: Skoleslutt 1400. 3B: Skoleslutt 1330. 

4ABC: Skoleslutt 1400. 

5A: Skoleslutt 1300. 5BC: Skoleslutt 1400. 

6ABC: Skoleslutt 1400. 

7ABC: Skoleslutt 1400. 

Aktivitetsskolen på jubileumsdagen:   

AKS 1.trinn:  

Kakeservering AKS / samlingssalen 1245-1325, jubileumsshow med Thoris Supergutt 1300-

1315. 

AKS 2.trinn:  

Kakeservering AKS / samlingssalen 1335-1410, jubileumsshow med Thoris Supergutt 1345-

1400. 

AKS 3.trinn:  

Kakeservering AKS / pav 4 1400-1440, jubileumsshow med Thoris Supergutt 1440-1455. 

AKS 4.trinn:   

Kakeservering AKS / samlingssalen 1410-1450, jubileumsshow med Thoris Supergutt 1415-

1430. 

 

Fellesskapende aktiviteter gjennomføres på trinn gjennom dagen. Noe ute, noe inne:  

Vi lager jubileumscollage med hundrevis av bilder fra jubileumsdagen. Resultatet trykkes, og 

henges opp i samlingssalen.  

Vi ser kortfilmer i anledning jubileet:  

- "Den sprø forskeren" forteller om gamle dager, og viser funn. 

- Jubileumsintervjuer med tidligere elever og ansatte ved skolen.  

Klassetrær i vinduet, som elevene kan vise foresatte samme ettermiddag om ønskelig: 

Lag et blad av hånda di (håndavtrykk i papir). Skriv de fem beste tingene du tenker på når du 

tenker på Stenbråten skole; en ting på hver finger. Farge-legg med høstfarger. Sett 

håndavtrykket på treet.  

Jubileumsoppgaver:  

- Hvor godt kjenner du skolen din? 

- Kunst og kultur på Stenbråten.  

- 1995, 2020, 2045: Denne oppgaven kan gjøres tirsdag 15. eller onsdag 16. september.   

Vi danser en skolegårdsdans: En koronavennlig Sasha. (Sharepoint, Spotify, Youtube.) Vi 

synger Stenbråtensangen "Her hos oss". (Youtube, Spotify.)  

 



 

 

 
   

Stenbråten skole 

Utdanningsetaten 

Oslo kommune 

Besøksadresse: 

Hans Breiens vei 10, 1283 Oslo 

Postadresse: Oslo kommune, 

Utdanningsetaten, Stenbråten skole,  

Postboks 6127 Etterstad, 0602 Oslo 

Telefon: +47 22765100 

postmottak@ude.oslo.kommune.no  

Merk e-post "Stenbråten skole" 

Org. Nr.: 976820037 

 

 

Innhold i jubileumsmøtet mellom ordføreren, direktøren og elevrådet:  

I elevrådsmøtet 4. september forberedte elevrådsrepresentantene seg på hva de 

ønsker å fortelle ordføreren om: Hva kjennetegner Stenbråten skole i 2020? 

- Alle fagene, og hvordan vi jobber nå som Fagfornyelsen fornyer skolen. 

- Vi har morsomme kunst- og håndverktimer.  

- Vi har mange lærere som kan hjelpe hverandre.  

- Vi har hyggelige lærere, og en stor skole med alt vi trenger.  

- Vi har i-Pads fra 4. trinn som vi kan arbeide med. 

- 5.-7. trinn har minecraft i regneopplæringa. Og spennende matte. 

- Vi har kokken Mia som serverer mat til 320 elever på AKS hver dag. 

- Elever på 5.-7. trinn får skolefrokost. Kokken Mia lager frokosten.  

- Hvert år er det konkurranse mellom 7. trinn og de voksne på skolen. 

- På 7. trinn er det musikal. På 6. trinn er det Tor og Loke-forestilling.  

- Elever på 5. trinn lærer å spille fiolin, og har en fin fiolinkonsert. 

- Stenbråten har en S-klasse.  

- Stenbråtenlekene er felles skoleavslutning i juni hvert år. 

- Vi har Stenbråtenplakaten.  

- Vi fikk nye ballbaner i fjor, og vi får enda flere lekeapparater ute nå.   

- Vi har et fint, nytt bibliotek. 

- Vi har hatt ferieaktiviteter i alle skoleferiene i to år. (Meråpen skole.) 

- Vi har skogen og ruinskogen. 6.-7. trinn har egen skolegård.  

- Vi har trivesledere og skolepatruljen. 

- Vi har skolegårdsdanser som vi danser siste skoledag før sommerferien. 

- Vi har Stenbråtensangen som Even har laget til skolen.  

Vi ønsker å fortelle ordføreren og direktøren at det er viktig for oss at 

skolefrokosten og ferietilbudet får fortsette.  

Skolens primæraktivitet – elevaktiv undervisning – og øvrige faciliteter skal bidra til at 

skolen når sitt mål: "Stenbråten skole skal gi elever relevant kompetanseutvikling 

som skaper livsmestring for den enkelte, og bidrar til et bærekraftig samfunn." 

 


