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Til elever og foresatte ved Stenbråten skole   Oslo, 21. juni 2018 

 

Det er sommer. Skoleåret 2017-2018 er over, og elevene får ferie fra hverdagens 

rutiner. Aktivitetsskolen er åpen i noen dager til, og har allerede planlagt en god 

oppstart for barna fra 1. august.  

 

Det har vært et innholdsrikt år på mange måter. Vi har arbeidet systematisk med 

læringsmiljøet internt på skolen og i samarbeid i FAU og elevrådet gjennom 

våren. Elevsamtalene som gjennomføres annenhver uke, viser at vi kan glede oss 

over at de aller fleste elevene ved Stenbråten skole opplever å ha det trygt og godt 

på skolen nå. I går fortalte en mor at hennes barn spør hver kveld: "Mamma, er 

det skole i morgen? Pliiiiis, si at det er skole!" Sånn vil vi ha det! 

Takk til involverte og engasjerte foresatte, og takk til elever som har valgt å endre 

atferd for at andre skal få det bedre. Takk også til dere elever som sier fra når dere 

selv eller medelever ikke har det trygt og godt. Jeg er takknemlig for å være 

rektor på en skole der vi ønsker å spre glede til hverandre, og der vi gir rom for 

tilgivelse og tillit. Da kan vi være sammen om læring! 

 

Kontaktlærerfunksjonene for skoleåret 2018/2019 

I mai fikk alle elever med seg brev hjem med informasjon om hvem som blir 

kontaktlærere på skolen – se gjerne skolens nettside for informasjon. Informasjon 

om hvilke spesialpedagoger, faglærere, miljøterapeuter og assistenter som skal 

arbeide på de ulike trinnene, kommer i august. 

Nåværende kontaktlærer Angela på kommende skoleårs 3. trinn skal studere på 

deltid, og blir faglærer på trinnet. Tarald Sundet Hagen er nytilsatt kontaktlærer 

for 3A fra august 2018.  

 

Skriftlig vurdering våren 2018 

Byråden og Utdanningsetaten har som kjent oppfordret skolene til å prøve nye 

måter for halvårsvurdering. Denne våren startet vi et arbeid for å se hvordan vi 

best kan formidle halvårsvurderinger til elever og foresatte som får effekt på 

elevenes læringsutbytte. Prosjektet er gjennomført, og skal evalueres i uke 33. 

Følgende klasser bruker nytt skjema for skriftlig vurdering – for de fleste ble 

skjemaene delt ut og gjennomgått på utviklingssamtalene: 1. trinn, 2. trinn, 4. 

trinn og 5. trinn.  

3. trinn, 6. trinn og 7. trinn har tradisjonell skriftlig vurdering i It´s learning. Logg 

dere på og les den skriftlige vurderingen. Les gjerne mer om halvårsvurdering på 

Utdanningsdirektoratets nettside.   

 

https://www.udir.no/laring-og-trivsel/vurdering/underveisvurdering/halvarsvurdering/


 

 

 2 

Høstens foreldremøte: Et møte for alle foresatte torsdag 30. august 

Inkluderende undervisning er temaet for skoleåret 2018-2019 ved Stenbråten 

skole. Vi vil bidra til at alle elever opplever tilhørighet og erfarer mestring, og 

organiserer skolen for å nå målet. Vi ønsker å involvere alle foresatte, og 

innkaller derfor til felles foreldremøte denne høsten i samarbeid med FAU. Møtet 

vil finne sted i samlingssalen allerede torsdag 30. august. Vi samler foresatte for 

1.-4. trinn først, deretter 5.-7. trinn. Mobbeombudet Kjerstin Owren informerer 

om foresattes viktige rolle som samfunnsbyggere. Etter fellessamlingene blir det 

møter for foresatte i den enkelte klasse. Kjerstin Owren har allerede snakket med 

lærerne, og vi ble inspirert! Nå får foresatte møte henne. Vi har også en avtale om 

at hun skal komme til elevene i løpet av de første ukene etter skolestart.  

 

Assisterende rektor og undervisningsinspektør 

Vi er takknemlige for at Sverre Andenæs ville vikariere som assisterende rektor 

denne våren da jeg ble fungerende rektor og etter hvert rektor ved skolen fra 

januar. Sverre er tilsatt som rektor ved Godlia skole fra 1. august. Ny assisterende 

rektor ved Stenbråten skole er Andreas Mikkelborg. Andreas kommer fra 

stillingen som undervisningsinspektør ved Bjørndal skole.  

Ottar Olasson Haugbo har vikariert som undervisningsinspektør ved Stenbråten 

skole denne våren, og har gjort et svært godt arbeid for elever, foresatte og 

ansatte. Han skal videre til annet arbeid når Linda Tyssøy Blegen, som har hatt 

permisjon, kommer tilbake som undervisningsinspektør ved skolen i august.  

 

Skolens nettside – inspirasjon til både lærings- og fritidsaktiviteter 

Skolens nettside inneholder stadig oppdatert informasjon og underholdende 

artikkel- og bildeserier om elevenes aktiviteter på skolen. Vi har også en 

oppdatert informasjonsside om aktuelle kultur- og fritidstilbud som vi oppfordrer 

foresatte til å gjøre seg kjent med. Dersom du kjenner til andre tilbud i 

nærområdet som vi kan informere om på våre nettsider, kan du sende oss en e-

post. 

 

Skolens visjon er "Sammen om læring". Vi som jobber på Stenbråten skole ser 

fram til godt samarbeid med elever og foresatte om læring og trivsel også 

kommende skoleår. Nyt ferien! Kanskje du skal lese gode bøker, lære å svømme, 

eller leke med venner ute? Jeg håper du får en strålende sommerferie, og at du 

velger å bidra til å skape gode sommerdager for deg selv og de du omgir deg med. 

God sommer! 

 

Vennlig hilsen  

 

Lene Fosser Minge 

Rektor  

https://stenbraten.osloskolen.no/for-elever-og-foresatte/andre-tilbud-til-elevene/kulturtilbud/
https://stenbraten.osloskolen.no/for-elever-og-foresatte/andre-tilbud-til-elevene/kulturtilbud/

