
 

En nyttårshilsen til deg som er elev ved Stenbråten skole.  

                            

Vi har lagt den første skoleuka i det nye året bak oss, og er straks i gang med uke to. Jeg har nettopp 

gjennomført min første uke som fungerende rektor ved skolen, og gleder meg til tida som kommer. 

En av årsakene til at jeg gleder meg, er alle smilene som møter meg hver dag. I skolegården har jeg 

møtt mange av dere som er elever ved skolen. Vi har smilt til hverandre, og mange av oss har ønsket 

hverandre godt nytt år. Mange av dere har vinket til meg når jeg sitter på kontoret. Det setter jeg 

stor pris på. Noen av foreldrene deres har jeg også møtt, og det har vært veldig hyggelig! 

Lærerne og assistentene i skole og AKS er godt i gang med arbeidet. Jeg kan fortelle deg at jeg har 

sett hvordan de planlegger for å sørge for at læringsarbeidet blir innholdsrikt og spennende for deg, 

og for at du skal ha det trygt og godt. Vaktmester og renholdere sørger for at skolen er ren og varm, 

og kontorpersonalet og sosiallærer jobber for at alt går riktig for seg.  

I disse dager utlyser skolen to ledige stillinger: en ny lærer og en miljøterapeut. Vi får også en ny 

assisterende rektor 15. januar. Han heter Sverre Andenæs, og er assisterende rektor på Holmlia skole 

nå. Han får et særlig ansvar for elever og ansatte ved 5.-7. trinn denne våren, og ser fram til å 

begynne. Jeg har fortalt ham om alle de smilende barna! Inspektør Ottar Olasson Haugbo, som 

begynte i stillingen etter høstferien, begynner å bli kjent med mange av dere som er elever ved 1.-4. 

trinn. Han setter også pris på alle smilene som møter ham hver dag.  

Stenbråten skole har en visjon. En visjon er nesten det samme som en ønskeliste. Skolens visjon er 

"Sammen om læring". Torsdag i den første skoleuka, etter at dere elever hadde gått hjem, jobbet 

lærerne med hva visjonen egentlig betyr for oss som jobber på skolen. Denne våren skal vi løfte fram 

visjonen vår i skole og AKS, og sørge for at samarbeidet mellom elever, hjem og skole handler om å 

bidra til god læring for alle.  

Sokrates, som levde for omkring 2500 år siden, er en av verdens mest berømte lærere. En av elevene 

hans het Platon. Han ble like berømt som læreren sin. Begge brukte ordene sine på en klok og god 

måte som gjorde verden til et litt bedre sted å være. Sokrates sa: "Visdom er å vite hva vi ikke vet." 

Det gjelder fremdeles. Alle elever og alle voksne ved Stenbråten skole har kloke tanker i hodet. Når vi 

bruker ordene våre på en god måte, skaper vi et godt læringsmiljø. Sokrates sa også at "den største 

gevinst man kan få, er en god venn". Derfor vil jeg oppfordre deg til at du fortsetter å smile dine 

vennlige smil til andre elever og voksne du møter. På en av fellessamlingene denne våren, skal jeg 

fortelle deg historien om Sokrates og om hvorfor han og eleven hans Platon ble så berømte som de 

ble. Det gleder jeg meg til.  

Det er 512 elever ved skolen vår. Noen navn har jeg lært, men mange navn husker jeg ikke, selv om 

jeg gjerne ville. Men smilet ditt – det husker jeg!  

Ha et fortsatt godt nytt år! 

Hilsen Lene Fosser Minge, fung. rektor. 

Hvis du ikke husker helt hvem jeg er, er jeg altså den samme Lene som var assisterende rektor i høst, 

og som har kontor rett ved det store lekeapparatet. Vi sees! 

 

 


