
Kjære foresatte på Bygdøy skole!  

Bildet ved siden av viser høstblader i hjerteformasjon. Det 

symboliserer overgangen fra sommer til høst. Vi tar med oss 

hjertet når vi nå ønsker høsten velkommen! 

Takk for seks fine uker med barna deres. Det har vært en god 

oppstart, og for det meste er det ro og harmoni i klasserom så 

vel som i friminutt. Nye lærere og elever finner sin plass! I 

oppstarten har vi hatt fokus på nye, og oppfrisking av gamle 

regler og rutiner; klasseregler, innmarsj-regler, smitteregler for 

hygiene og kohorter, - og regler for orden og oppførsel i 

klasserom og frimminutt har blitt gjennomgått.  

Vi er også godt i gang med faglig læring og er inne perioden "Demokrati og medborgerskap". Alle  

trinn jobber flittig med sine ting, og det er moro å se skolen syde som en maurtue. Når man har 

jobbet godt og flittig, blir det fint med en ukes velfortjent høstferie.  

Nasjonale prøver er unnagjort for 5. trinn og elevrådet er godt i gang med årets arbeid. De er en flott 

gjeng med svært engasjerte elever fra 2. – 7. trinn. Som rektor jobber jeg tett med elevrådslederne, 

og i år tenker vi å fokusere på holdningsskapende kampanjer. Elevrådet har fortalt oss at det alltid er 

noen å spørre og noen å få hjelp av på Bygdøy skole – dette varmer så klart et rektorhjerte. Det er 

viktig for oss i ledelsen at barna stadig føler at de kan komme til voksne, både oss på kontoret samt 

lærere og assistenter og det er flott hvis dere der hjemme også minner barna på at de alltid kan 

komme til oss i løpet av skoledagen, uansett hva det måtte være.  

Det er selvfølgelig noen som er lei seg innimellom, og det er noen som ikke alltid har det bra. Da 

følger vi opp og går i dialog med alle som har med barna å gjøre.  

Som en del av arbeidet for et godt skolemiljø og forebygging av mobbing, så har vi kommet i gang 

med det som heter SkolemeglingOSLO.  En viktig del av SkolemeglingOSLO er elevmeglingen. Elever 

får opplæring i konflikthåndtering på 6. trinn, og det gjør dem i stand til å megle i konflikter mellom 

andre elever når de starter i 7. klasse. De er opplært til å vurdere om en konflikt er egnet for 

elevmegling eller om den skal løses av voksne. Meglingen foregår på 1. -4. trinn på grunn av 

koronaen og ulike tidspunkt for friminutt. Hele personalet fikk kurs og motivasjonsøkt i januar, i 

tillegg til at tre lærere har fått grundigere opplæring. De har ansvaret for at elevene kan programmet 

og flger ellers opp. Etter det valgte vi å ha elevmeglingmed i det forebyggende arbeidet mot 

mobbing, sammen med programmet Mitt valg. Det ligger mer informasjon om dette på hjemmesiden 

vår.  

IKT-satsingen på skolen er i god rute, i svært god rute. Etter høstferien vil alle på 3. – 7. trinn ha sitt 

eget nettbrett (iPad). 1. og 2. trinn planlegger vi at vil ha 1:1 dekning ila neste skoleår.  På disse to 

trinnene er det 24 iPads, og det holder foreløpig. Læringskurven er raskt stigende, og de av lærerne 

som går foran, lærer opp de andre. Ivan er en super ressurs som IKT-ansvarlig, og han lærer faget 

mens han går veien. For oss alle er det tidsbesparende, nyttig og nødvendig å ha denne hjelpen på 

daglig basis.  

Koronasituasjonen preger det daglige arbeidet. Alle gjør sitt ytterste for å overholde 

smittevernreglene. Det er stadig nye retningslinjer, og vi kunne nesten hatt en ansatt som bare 

jobbet med å holde seg oppdatert på det. Vi har fått henvendelser vedrørende opplæring av elever 

som er hjemme av smittevernhensyn. Her er det vi gjør: 

Høsten 2020                Rektors hjørne

 



Elever som har langvarig fravær følger klassens ukeplan i tillegg til å få oversendt oppgaver. Lærer 

holder kontakt med eleven på Teams. Elever som har kortvarig fravær (under en uke) følger klassens 

ukeplan og gjør oppgavene som er beskrevet der. Fravær som skyldes smittevernhensyn, meldes til 

kontaktlærer via meldingsfunksjon i portalen eller via epost. Det vil ikke bli ført vanlig fravær når 

elever er hjemme av smittevernhensyn eller er syke av Covid 19.  

Vi har fått spørsmål om foreldremøter. Oslo er som kjent inne i en rød fase.  At vi virker noe 

restriktive med foreldremøtene, er jo for å kunne holde lærerne friske, og skolen i gang. Mange 

skoler opplever stenging av trinn og klasser. Dette har vi så langt klart å unngå, og vi ønsker å 

fortsette med det. Vi valgte å satse på å gjennomføre utviklingssamtaler tidlig i år, og for mange er 

det den viktigste arenaen for informasjon om eget barn. Vi jobber mot å få gjennomført 

foreldremøter i ukene 43-45. Hvordan disse utformes kommer det nærmere beskjed om etter 

høstferien. I mellomtiden kan temaer som ønskes drøftet i foreldremøtene (for dette halvåret) 

sendes til klassekontakten eller FAU-representanten for klassen. Dersom det er anledninger der 

foreldre ønsker å holde egne møter med egne klasser, så er vi åpne for dette.   

FAU er i full gang igjen, med spennende prosjekter og mange innspill og vi ser frem til et fruktbart 

samarbeide med den engasjerte gjengen. Dere kan holde dere oppdatert om de endringene som er 

gjort og om arbeidet deres ved å lese deres egen hjemmeside; www.bfau.no   

Alle ansatte ved skolen samarbeider om stort og smått, og utvikler vår profesjon i et lærende 

fellesskap. Det er pedagogikk som er profesjonsfaget. Vi står i startfasen på innføringen av ny 

læreplan, og den er så forskjellig fra den forrige at vi håper dere merker det. -Vi står friere til å velge 

hva vi fordyper oss i, og temaplanen kan være forskjellig fra skole til skole. Utviklingen av 

kompetanse, slik den er beskrevet i læreplanen, er målet. Hvordan vi når målene, er det heldigvis 

mange ulike innfallsvinkler til. Og den viktigste innfallsvinkelen er elevene sin! Og i tilfelle dere er 

bekymret: Elevene skal lære både å skrive, lese, regne, fortelle og kunne digitale ferdigheter. Men alt 

tyder på at veiene dit, kan bli mye morsommere å gå.  

Vinduene på skolen er i ferd med å få et sårt tiltrengt malingstrøk. Det blir bra! Minuset er lifter og 

gjerder i skolegården, men det lever vi godt med. 

Skolegenser – SMU har forelagt for skolen og elevrådslederne eksempler på skolejakke/skolegenser 

– kjempestilige. Mer info om dette kommer snart, men dette kan bli årets julegaver . 

Halloween – elevrådet foreslår å ha en Halloween-feiring på skolen 30. oktober. Vi kler oss ut med 

det vi har liggende hjemme. Ingen ansiktsmaske eller tildekking av ansikt er lov. Alle får ta med egen 

godtepose til maks 30 kr. Vi organiserer et koronavennlig opptog, men ellers er det opp til hver 

enkelt klasse hva de finner på. Kanskje får vi koret til å delta? 

Det blir søppelrydding på Bygdøy 8.-9. oktober etter en idè og opplegg laget av to jenter på 6. trinn. 

Vi gjennoførte det i fjor, og gjentar det i år. Flott initiativ! 

Hver dag går lærere, assistenter, ledelse og alle voksne i skolesamfunnet vårt, til Bygdøy skole med 

en sterk vilje til å gjøre hverdagen, - og fremtiden, for elevene så god som mulig. 

 

God høstferie fra rektor Svein 

PS! Varm hilsen fra Siri, Famke og Silje også! 

https://www.bfau.no/

