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Kjære alle elever og foresatte ved Bygdøy skole! 

Her kommer en liten sommerhilsen fra meg. Et skoleår er igjen over, 

og vi skal glede oss over late uker, ferie, sol og varme. Vi skal skape 

gode minner, og treffe venner og familie og bare kose oss. Det blir 

stas! 

Skoleåret er over, - et skoleår der oppstart og høsten var som vanlig, med noen av de vanlige 

endringene som alltid skjer. Elever og ansatte flytter på seg, og noen nye kommer til. Årets 

obligatoriske prøver og kartlegginger viser ingen store endringer, og elevene utvikler seg i riktig 

retning. På sosiale områder har vi noen utfordringer, men vi ser også veldig mye som er bra. Det 

er så mange i skolesamfunnet som viser at de har store, varme hjerter og mye omsorg i seg. Det 

kommer godt med i livet videre. 

Koronaviruset slo til på senvinteren, og vi erfarte en nedstenging på nasjonalt og lokalt plan som 

landet ikke har opplevd i fredstid. Det var skremmende for mange, men de fleste tok det med 

fatning og etterlevde smittevernreglene på en fortreffelig måte. 

Situasjonen krevde at vi kastet oss rundt, - alle som har noe med skolen å gjøre. Fra en dag til en 

annen var Bygdøy skole så å si heldigital. Det klarte vi ved at alle hjem hadde enheter som 

elevene kunne bruke til fjernundervisning med sine lærere. Vi klarte det ved at dere foresatte 

mobiliserte og hjalp til, samtidig med at mange skulle klare egen jobb hjemmefra. Det er 

beundringsverdig – så tusen takk! Det har ikke vært klager, bare masse godvilje og skryt og 

konstruktive tilbakemeldinger, og det har vært en boost for oss som styrer og leder skolen. 

Sammen er vi kjempegode! 

Og siden jeg snakker om digital oppoverbakke i koronatiden, så kan jeg med glede fortelle at 

antall digitale enheter pr elev nå er 1,4:1, og målet er 1:1. Vi nærmer oss. Elevene på 4. og 5. 

trinn vil fra høsten av ha en Ipad hver. I tillegg har vi kjøpt inn 48 fullt brukbare, men brukte 

Ipader fra Smestad skole til en svært gunstig pris, så vi er dem evig takknemlig !  

Lærerne har gjort en formidabel innsats, hele året, og spesielt i nedstengingsperioden og etter at 

vi åpnet igjen. De har måttet forholde seg til stadig nye beskjeder og omorganiseringer. Jeg 

takker dem selvfølgelig i sommertalen i morgen! 

I morgen, fredag 19. juni, er det siste skoledag for elevene. Vi kan ikke ha samling i samlingssalen 

slik vi pleier. I stedet tar vi samling i skolegården, med et lite program fra trappa til 

Gamlebygget. Jeg får sagt god sommer til elevene, vi synger og danser litt, og så kommer nok Is-

alarmen til gå ! 

 



Vi heiser Regnbueflagget i morgen, og jeg vil snakke til elevene om mangfold og retten til å være 

seg selv, om at diskriminering er feil, og at alle skal kjenne at på Bygdøy skole er det godt å høre 

til. Regnbueflagget er levert av Oslo kommune, som oppfordrer alle sine virksomheter til å ta 

flagget i bruk, og til å feire mangfoldet. Jeg håper at dere som er hjemme kan snakke med barna 

om det, og sammen med oss, arbeide for å skape gode og inkluderende holdninger. Jeg er selv, 

som dere vet, en rektor som er helt forskjellig og helt meg selv ! Takk for at jeg får være det 

sammen med alle dere, og ikke minst med de fantastiske barna og ansatte på Bygdøy skole. 

HA EN RIKTIG GOD SOMMER OG VEL MØTT 17. AUGUST TIL NYTT SKOLEÅR! 

Klem fra rektor Svein 

  


