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Velkommen til nytt skoleår. Det starter 108 nye 1.trinnselever ved 1. trinn, og vi 
er dermed mer enn 760 elever ved Tåsen skole dette skoleåret. Vi har en del 
nytilsatte, og vi er alle klare og høyt motiverte til å komme i gang med et nytt 
skoleår. 
 
Vårt fokus dette skoleåret. 
Tåsen skole vil ha fokus på skriving og godt skolemiljø. Gjennom arbeid med skriving i 

alle fag, har vi tro på at det vil styrke de grunnleggende ferdighetene og den faglige 
refleksjonen. De grunnleggende ferdighetene er skriving, lesing, regning, muntlige 
ferdigheter og digitale ferdigheter. Vi henter inspirasjon til arbeidet fra blant annet 

Skrivesenteret i Trondheim. De har en fin hjemmeside som kanskje også foreldrene kan 

ha interesse av: http://www.skrivesenteret.no/ 
 

Vi har tidligere hatt foredrag fra Skrivesenteret, vi har ressurspersoner ved skolen som 

studerer skriveopplæring, og andre ved skolen som har tett kontakt med blant annet 

Skrivesenteret.  

 
Godt skolemiljø (GSM) er viktig for Tåsen skole, og vi fortsetter arbeidet med å sikre alle 

elevene en så god skoledag som mulig. Vi er en GSM-skole! Vi arbeider etter en egen plan 

og har blant annet timeplanfestet dette arbeidet. Du finner planen på skolens 

hjemmeside: https://tasen.osloskolen.no/siteassets/dokumenter/om-

skolen/satsningsomrader/plan-for-godt-skolemiljo-5.-utgave-var-2015.pdf 
 

Endringer dette skoleåret 
Vi legger i enda større grad vekt på å styrke lærerens kompetanse og kapasitet til å 
håndtere undervisning innenfor rammen av klassen. Vi er optimistiske med tanke på å 
kunne gi kvalitetsundervisning, og lærerne har begynt å tenke kreativt innenfor de 

betingelsene vi nå skal drive skole. Selv om de økonomiske rammene har blitt trangere, 

er ikke ambisjonene blitt redusert. Det er likevel ryddig å si at Tåsen skole tradisjonelt 
sett har hatt et godt handlingsrom innenfor pedagogiske ressurser. I år har skolen blitt 

tildelt vesentlig mindre midler som følge av endringer i tildelingsmodellen. Dette 
påvirker driften. For å komme i økonomisk balanse, er det gjort store økonomiske kutt: 

Foruten kutt i driftsutgifter, er det redusert i ledelse, i antall sosiallærere og det er 
redusert lærertetthet. I praksis betyr dette blant annet at læreren ikke kan lage mindre 
undervisningsgrupper, slik det er gjort i noen perioder, og skolens ekstra satsing på 

leseopplæring på 2.trinn må skje innenfor langt trangere rammer. Det som omtales som 
styrkingstimer er denne høsten nærmest fraværende Det er ikke avsatt tid til lese – og 

regneveiledning denne høsten. Mat og helse på 7.trinn har færre timer på kjøkkenet. For 
å sikre at målene i læreplanen blir ivaretatt, har vi derfor fått til et samarbeid med 

Geitmyra matkultursenter for barn: http://www.geitmyra.no/2013/02/27/matglede-i-
fem-dager-til-ende/ 
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Det er en vektlegging på svømming i Oslo, og timetallet til dette er økt på 4.trinn. Vi er 
likevel så heldige å få til svømmeopplæringen via et samarbeid med Idrettshøgskolen.  
 
Det som ikke blir endret, er at alle vedtak og forpliktelser vil bli ivaretatt. Vi har meget 

dyktige lærere og ansatte ved Tåsen skole, og alle vil bidra til at ditt barn blir godt 
ivaretatt.  
 
Felles friminutt og lengre spisetid 
Det er etablert en felles timeplan med felles friminutt for skolen. Tidligere hadde skolen 
en timeplan for elevene 1.-4. og en timeplan for 5.-7.trinn. Nå er timeplanen lik for store 
og små. 
 
Skolen har tidligere gjort forsøk med felles friminutt. Vi har funnet både fordeler og 

ulemper med felles friminutt. Fordelene er blant annet at det gir nye vennerelasjoner og 
skaper et større fellesskap. Det har også vist seg at felles friminutt kan åpne for flere 
lekemuligheter for barna, gjerne som alternativer til fotball. Ulempene er at det kan bli 
for mange elever på enkelte lekesoner. De ulempene vi har sett, gjør vi forsøk på å 

imøtekomme ved å åpne andre arenaer. Felles friminutt åpner for å bruke b.la 

flerbrukshallen i storefri for de største elevene. Ved å ha felles friminutt kan vi øke 

voksentettheten i soner der det har vært lav voksentetthet. Storefri blir noe lengre. 
 

Der det er lengre undervisningsøkter for de største elevene, legger vi inn fysisk aktivitet, 

FYSAK. 

 

Som følge av endringen til felles timeplan får elevene lenger tid til å spise. Vi har 

tidligere fått flere meldinger om elever som ikke rekker å spise, eller blir forstyrret fordi 

spisetiden har vært for kort. Nå blir spisetiden lengre for alle elevene. 

 

For å sikre trygg oppstart for de minste elevene vil 1.trinn ha egne soner og friminutt 

fram til høstferien. 
 
AKTIVITETSSKOLEN (AKS) 

AKS har vært åpen siden 1.august. Det meldes om stor glede over AKS-tiden. Når elevene 

er på Aktivitetsskolen Tåsen, legger vi vekt på tre områder: Kurs, klubber og frilek. 

Innenfor hvert av områdene arbeider vi med læringsstøttene aktiviteter og godt 

skolemiljø.  

Både på klubber og i frileken arbeider vi målrettet med å møte og se hvert enkelt barn. 

Med vennlig hilsen 

 
John Myrlund   
Rektor 
 

Ragnhild Rist     Gro Lunde  Ingrid Berlie 

Ass.rektor     U.inspektør  AKS-leder   
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Team 1  Team 5  

Martine Flaten 1D Mathias Rosenblad 5A 

Anne Berentsen 1A Kristine Bergseth 5B 

Marit Prestegard 1B Christer Carlsen 5C 

Wenche-Marie Åbjørsbråten 1C Line Sæther  5D 

Brit Dugstad  Fag Kristine Økland Fag 

Bente Huse Fag Mariel Knedal  Fag 

  Unn Rindal  Fag 

  Carina Nilsen Fag 

Team 2  Team 6  

    

Silje Jensen 2A Tone Mari Gurskevik  6A 

Runar Olsen 2B Helene Rossow 6B 

Rikke Vågen 2C Gerd Støren 6C 

Elisabeth Wiik 2D Ellen Kristin Aastad/ Kristina 
Simensen  

6D 

Bente Huse  Fag Eline Halaas Haanshuus 6E 

Christine Hektoen  Fag Jakob Riise  Fag 

  Ronny Gullesen Fag 

  Unn Rindal Fag 

  Mariel Knedal Fag 

  Liv Kristin Hafskjold Fag 

Team 3  Team 7  

Bente Neraal 3A Hanne Sønju 7A 

Kaja Bille Michaelsen (Gisken 

Eriksen) 

3B Mariann Buarøy 7B 

Inger Engelstad 3C Eivind Bø  7C 

Besfort Metaj 3D Wenche Økland 7D 

Anne Grete Elton  Fag Sigbjørn Aschim  7E 

Hanne Solem Fag  Jakob Riise Fag 

Christine Hektoen Fag Martin Dale Olsen Fag 

Cathrine Bergan Fag Unn Rindal Fag 

  Liv Kristin Hafskjold Fag 

  Carina Nilsen Fag 

Team 4    

Marie Køste 4A John Myrlund Rektor 

Iver Myrvold  4B Ragnhild Rist Ass.rektor 

1.-3.trinn 

Ulrikke Evensen 4C Gro Lunde Inspektør 

4.-7.trinn 

Terese Hansen 4D Anne Mari Øy Sosiallærer  

Bente Scharp  Fag   

Carina Nilsen Fag   

Hanne Solem Fag   

 

 


