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Til foresatte på Stenbråten skole            11.06.2022 

 

Skoleåret 2021-2022 nærmer seg slutten. «Stenbråten-

lekene» ble avviklet på tradisjonelt vis som skolens felles 

skoleavslutning. Se gjerne film og bilder på skolens 

nettside: Stenbråten skole  

Informasjon om avslutning av skoleåret 

Torsdag 16.06. er det fotballkamp mellom skolens ansatte 

og elevene på 7. trinn. Ansatte heier på elevenes ferdigheter 

helt fram til siste skoledag - men på fotballkampen mellom 

7. trinn og ansatte, er det kamp om heder og ære. 

Fredag 17.06. er siste skoledag. Skoledagen varer fram til 

kl 1130, deretter er det AKS. Tradisjonen tro gjennomfører 

vi et avslutningsarrangement fra kl 0900 med 

skolegårdsdanser, utdeling av premier fra Stenbråtenlekene, 

og utdeling av diplom for elevråd og trivselsledere. Vi 

oppfordrer elevene til å ha på seg de fargerike t-skjortene de 

fikk på Sammenfesten på siste skoledag – men det er høyst 

frivillig; t-skjortene var litt trange for mange. Det er mulig 

at TV2 filmer skolegårdsdansene, og sender saken på 

nyhetene samme dag. Elevenes personvern ivaretas.  

Informasjon om oppstart av skoleåret 2022-2023 

Aktivitetsskolen (AKS) åpner 1. august. Elevene er 

velkomne fra kl 0730, og bes komme innen klokka 1000 de 

dagene de skal på AKS. Kl 1000 starter aktivitetene. Da er 

det færre ansatte i mottaket, de ansatte er opptatt med å 

gjennomføre aktiviteter sammen med elevene fra klokka 10. 

Det kan innebære uteaktiviteter og turer i nærområdet.  

Tirsdag 16. og onsdag 17. august er AKS stengt. Alle 

ansatte i skole og AKS har planleggingsdager på 

Sundvolden disse dagene.   

Første skoledag er mandag 22. august. Alle elever på 2.-7. 

trinn har oppstart ved sine respektive innganger kl 0830. 
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Engasjement og aktivitet på 

Stenbråtenlekene 2022. 

 

 

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.  

Stenbråtens mål:  

Stenbråten skole skal gi elever 

relevant kompetanseutvikling 

som skaper livsmestring for 

den enkelte, og bidrar til et 

bærekraftig samfunn. 

Visjonen 

https://stenbraten.osloskolen.no/nyhetsarkiv/stenbratenlekene-2022/
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AKS er åpen fra 0730. Første skoledag følger ordinær timeplan. Timeplanene gjøres kjent på 

skolens nettsider innen skolestart.  

Redusert lederressurs i juni og juli på Stenbråten 

Assisterende rektor Andreas Mikkelborg bistår Munkerud skole som fungerende rektor i 

perioden 02.06. – 31.07. Jeg er Andreas sin stedfortreder i perioden, og kan kontaktes av 

foresatte som har behov for det.  

Flagget i flaggstangen 

Etter en samlet vurdering, har skolens driftsstyre besluttet å følge Utdanningsetatens anbefaling 

om å heise prideflagget i flaggstangen den siste skoleuka. Unntaket er siste skoledag – da heises 

det norske flagget. Klemetsrud, Mortensrud og Lofsrud skoler har samme praksis.  

Mange foresatte ble opprørt over at skolens ledelse valgte å spørre foreldrene om deres 

synspunkt på en eventuell endring av praksis ved bruk av andre flagg enn det norske i 

flaggstanga. Andre takket for muligheten til å ytre seg. Min intensjon var å ta beslutningen om 

eventuelt endring av flaggregler på Stenbråten på et informert grunnlag. Jeg beklager at mine 

formuleringer i spørreundersøkelsen bidro til at grupper av foresatte stilte spørsmål ved min 

toleranseevne, og at saken skapte et sinne på sosiale medier. Undersøkelsen ble sendt viralt. 

Dette hindret intensjonen om innhenting av kvantitative data. Henvendelser til skolens ledelse 

fra foresatte og ansatte har allikevel gitt kvalitative data som har gitt verdifull innsikt. Et 

vesentlig funn er at prideflagget forstås ulikt. Skolen kan bidra til felles forståelse gjennom sin 

undervisning. Et annet funn er at ytringskulturen er under press i vår tid, også i vårt eget 

lokalmiljø. Skolen kan bidra til økt ytringskultur gjennom sitt arbeid med læreplanens 

tverrfaglige tema demokrati og medborgerskap.  

Et tredje funn er at både familier og ansatte erfarer seg utsatt for krysspress. Flere ber om at 

skolen kan fortsette å være den arenaen hvor de kan kjenne seg fri for krysspress, og erfare 

likeverd og tilhørighet. Skolen kan bidra til likeverd og økt tilhørighet for alle gjennom sitt 

arbeid med læreplanens tverrfaglige tema identitet og mangfold.  

Skolens ledelse valgte ikke den enkleste veien da vi åpnet opp for innspill fra alle. Som 

kunnskapsinstitusjon vil vi fortsette å verne om ytringsfriheten for både ansatte, elever og 

foresatte. Ved å være en institusjon som tillater ytringer å komme til uttrykk, kan vi oppnå 

toleranse, mangfold og toleranse for mangfoldet gjennom skolens undervisning – og dermed 

bidra til skolens mål for perioden 2020-2024: «Stenbråten skole skal gi alle elever relevant 

kompetanseutvikling som skaper livsmestring for den enkelte, og bidrar til et bærekraftig 

samfunn.»  

Takk for samarbeidet. Jeg ønsker dere en god sommer, og et godt skoleår 2022-2023.  

 

Vennlig hilsen Lene Fosser Minge, rektor.  

https://www.udir.no/lk20/overordnet-del/opplaringens-verdigrunnlag/1.6-demokrati-og-medvirkning/?lang=nob
https://www.udir.no/lk20/overordnet-del/opplaringens-verdigrunnlag/1.2-identitet-og-kulturelt-mangfold/?lang=nob

