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Kjære alle elever og foresatte på Stenbråten.  

Godt nytt år! Juleferien er over. Ansatte på Stenbråten er 

godt i gang med å legge til rette for at elevene skal trives, og 

gradvis øke sin kompetanse fram mot sommeren 2020.   

Et nytt tiår 

"Summen av enkeltmenneskers livskraft er samfunnets 

levedyktighet." Denne kloke setningen uttalte Kong Harald i 

sin nyttårstale ved inngangen til 2020. Stenbråten skoles 

slagord, "Sammen om læring", er i tråd med kongens ord. 

Den enkelte elev og den enkelte foresatte ved skolen har, 

akkurat som den enkelte ansatte, en unik kompetanse som 

øker sin verdi gjennom samarbeid med andre.  

I skoletiden arbeider vi på Stenbråten stadig mer etter 

metodikken elevaktive arbeidsformer (ref høstbrevet til 

foresatte). Jeg lar meg stadig imponere når jeg ser hvordan 

elevene bidrar til hverandres læring gjennom å dele av sin 

egen kunnskap, og være undrende og nysgjerrig på andres 

konnskap. På Stenbråten ønsker vi å være en 

kompetanseorientert treningsarena for livsmestring og 

bærekraftig samfunnsutvikling. Når driftsstyret møtes i uke 

3, skal de vedta skolens strategiske plan for perioden 2020-

2024, og budsjett for 2020. Elever og foresatte informeres 

etter hvert.  

Ny læreplan – Fagfornyelsen.  

I august 2020 innføres ny læreplan. Alle 90 ansatte i skole 

og AKS på Stenbråten er godt i gang med forberedelsene.  

Samfunnet endrer seg, og skolen må være rustet til å bistå 

elevene med relevant kompetanseutvikling. Vi er opptatt av 

å være støttende, rause, inkluderende og modige i møte med 

tida som ligger foran oss. Se gjerne informasjonsfilmen fra 

UDIR. Les også overordnet del til læreplanen – den gir 

skolene gode rammer for å bygge kapasitet for elever og 

samfunn, og gjør oss som skoleansatte trygge og offensive i 

møte med fremtiden. Et utdrag: "Skolen skal la elevene 
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Meråpen skole i julen – 

populære aktiviteter 

 

 

I Oslo skal alle barn og unge ha 

en trygg og inkluderende 

oppvekst med like muligheter. 

Familiene skal få god støtte og 

hjelp, så raskt og ubyråkratisk 

som mulig. Barn og unge skal 

oppleve at hjelpesystemene er 

nyttige, trygge og 

samarbeidende. 

Oslobarnehagen og 

Osloskkolen skal ha høye 

ambisjoner og forventninger til 

den enkeltes faglige og sosiale 

utvikling, og motivere til lek, 

læring, nysgjerrighet, 

engasjement og kreativitet. 

Barn og unge skal oppmuntres 

til å delta i utvikling av et 

demokratisk og bærekraftig 

samfunn. 

Visjonen 

https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/fagfornyelsen/
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/fagfornyelsen/
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/overordnet-del/
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utfolde skaperglede, engasjement og utforskertrang, og la dem få erfaring med å se muligheter 

og omsette ideer til handling." 

2020 – Stenbråten skoles 25-årsjubileum 

I år er Stenbråten skole 25 år. Foresatte i FAU vil bli invitert til å planlegge skolens jubileum i 

samarbeid med elever og ansatte gjennom skolemiljøutvalget. Jubileumsdato er bestemt til 

torsdag 17. september. Hold av ettermiddagen. Ordfører Marianne Borgen kommer.  

Som jubileumsskole er vi invitert til å gå tidlig i barnetoget 17. mai. I år er nasjonaldagen på en 

søndag. Vi stiller med gratis buss, og håper alle prioriterer å delta. Stenbråten skole går som nr 

4 i barnetoget.  

Desemberaktiviteter  

Desember ble en måned med mange gode fellesskapende opplevelser for elever og voksne på 

Stenbråten. Årets juletregang ble spesielt stemningsfull. Det samme opplevde vi ved  

julesamlingene nest siste skoledag før jul. Elevenes deltakelse bar preg av en verdig  tilstede-

værelse som vi er stolte av og tekknemlige for å oppleve.  

I romjulen arrangerte vi meråpen skole for elever på 5.-7. trinn. Deltakelsen var stor; gleden og 

engasjementet likeså. Vi ser fram til tilsvarende arrangement i skoleferiene også i vinterferie og 

påskeferie.  

Utbygging i Stenbråtveien 

Plan- og bygningsetaten har sendt på høring et forslag om omregulering og utbygging i 

Stenbråtveien. "Hensikten med utbyggingen er å tilrettelegge for ni nye boligblokker i tillegg til 

møteplasser og rekreasjonsområder for allmennheten. Forslaget innebærer to alternativer. Plan- 

og bygningsetaten anbefaler begge alternativene, men vil ta endelig stilling til ett alternativ etter 

høring." (Sitat høringsforslaget.) Les mer informasjon om høringsuttalelse på skolens nettsider, 

og uttal deg gjerne – enten som privatperson, eller gjennom henvendelse til skolen.  

Informasjon om barnas hverdag 

Skolens nettside har over tusen unike brukere hver dag. Det tyder på at mange foresatte besøker 

nettsiden vår – det er bra! Fortsett med det – og gjerne sammen med barna hjemme – det kan 

være en god hjelp for barna til å fortelle om sine skoleerfaringer. Kom gjerne innom skolen i 

storefri om du har anledning, når trivselslederne arrangerer aktiviteter.  

 

Med ønske om et fortsatt godt samarbeid! Ta kontakt – fortrinnsvis med kontaktlærer – dersom 

du har spørsmål eller hensiktsmessig informasjon til skolen.  

For øvrig viser vi til informasjonsfolderen utdelt ved skolestart, og skolens nettside.  

Vennlig hilsen rektor Lene. 

 Stenbråten skole  

 

Sammen om læring 

https://stenbraten.osloskolen.no/nyhetsarkiv/juletregang2/
https://stenbraten.osloskolen.no/nyhetsarkiv/julegudstjeneste-og-julesamling/
https://stenbraten.osloskolen.no/nyhetsarkiv/rush-og-skoyter/
https://stenbraten.osloskolen.no/nyhetsarkiv/onsker-din-mening-om-dette/

