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Snøen kom og forsvant igjen. Vi nærmer oss jul, og vi håper fortsatt på en hvit jul i år. 2016 har 

vært et spesielt år med jubileum og feiring, men også et år hvor mye har vært annerledes.  

 

Økonomisk er skolen endelig på riktig vei og vil være i balanse ved utgangen av dette skoleåret.  
Endringene har likevel kostet oss mye. Sammenfallende med en del sykefravær ved skolestart og 
fram til nå, har kapasiteten på sentrale områder vært langt lavere både administrativt og pedagogisk 
enn tidligere år. Dette har medvirket til at noen saker har fått vokse seg til problemer. Vi arbeider 
derfor med å løse disse, samt håndtere de vanskene vi har blitt stående i.  
 
Etter kutt i bemanningen var vi få voksne til å dekke delte friminutt, det ble blant annet derfor 
vurdert felles friminutt for elevene. Dette ble prøvd ut tidligere, og vi anså det som en mulig løsning. 
Det skulle gjennomføres en midtveisevaluering av ordningen, men vi har vurdert det som nødvendig 

å gå tilbake til delte friminutt uten videre undersøkelser. Storefri ser ut til å være den mest kritiske 
tiden, og de kompenserende tiltakene med blant annet bruk av flerbrukshall, har blitt mer komplisert 
enn først antatt. Skolen har den sisten tiden arbeidet mye for å løse behovet for delt friminutt. 
Løsningen blir at fra uke 48 får 1.-3.trinn eget storefri og 4.-7.trinn storefri for seg selv. 
 
Endring av friminuttene påvirker flere forhold. Vi endret spisetiden fordi elever opplevde at det var 
knapt med tid til spising. Vi beholder 25 minutter spising for elevene på 1.-3.trinn, men går tilbake til 
20 minutter spising for 4.-7.trinn. 
 
Vi justerer friminuttene tilbake til 15 og 30 minutter.   
 
Lengden på skoledagene må som følge av endringene nedjusteres i henhold til kortere friminutt og 
kortere spisetid for elevene 4.-7.trinn. Det vil si at elevene på 1.-3.trinn slutter (5) fem minutter 
tidligere hver dag. Elevene på 4.-7.trinn slutter (10) ti minutter tidligere hver dag. 
 
Vi er i en prosess for å finne den optimale timeplan for alle elever for neste skoleår. Det er likevel god 
grunn til å mene at vi i løpet av kort tid har en langt bedre friminuttsituasjon for elevene.  
 
Skolen har ikke nådd sine egne målsettinger for Nasjonale prøver. Selv om vi ligger noe bedre an enn 
resten av landet, er det for mange elever som befinner seg i et nivå rett under der vi mener de bør 
være. Nivå 2 tilsvarer forventet nivå, men mange elever på nivå 2 skårer tett opptil nivå 3 - som er 
det høyeste nivået, og som vi mener flere kan nå. Gjennom innsatsen som nå legges ned, bør elevene 
kunne prestere på et høyere mestringsnivå i løpet av relativt kort tid.  Lærerne som arbeider ved 
5.trinn er godt i gang med dette arbeidet, og vi ber dere som foresatte følge opp de anbefalingene 
lærerne gir.  
 
Å skåre på de laveste nivåene forteller ikke noe om elevens kognitive evner, men om et oppnådd 
kompetansenivå innen lesing, regning og engelsk målt på et bestemt tidspunkt i utdanningsløpet. Vi 
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ønsker likevel å gi elevene best mulig kompetanse hele veien. Elever som presterer på nivå 1 ønsker 
vi over til nivå 2, de som er på nivå 2 ønsker vi over til nivå 3.  
 
Vi har fått resultatene fra de elevene som gikk ut av 7.trinn i sommer, og der ligger resultatene 
innenfor området vi ønsker; det vil si at rundt 60 % av elevene skårer på de høyeste nivåene. På 
ungdomsskolen er nivåene delt i fem nivåer.  
 
Skolens plan for Godt skolemiljø (GSM) er et levende dokument og skal oppdateres i tråd med 
endringer i skolehverdagen. Vi arbeider derfor med forbedringer innenfor de områder der vi ser 
behov.   
 
Etter en mager oppstart innen mat og helse får nå elevene på 7.trinn mer mat og helseundervisning 
på kjøkken. Dette er vi veldig fornøyde med. De får i tillegg hele dager på Geitmyra, og en hel uke på 
Geitmyra matkultursenter http://www.geitmyra.no/ 
  
Siden økonomien peker i riktig retning, har vi generelt kunnet øke voksentettheten for en periode på 
de steder som har gitt oss utfordringer. Elevene på 2.trinn og 3.trinn har blant annet fått flere 
styrkingstimer, det vil si mer lærerressurs. Dersom ikke uforutsette ting skulle oppstå, vil 
lærerressursen kunne økes mer permanent for 1.-4.trinn neste semester. Vi arbeider også med å 
finne bedre løsninger innen særskilt norskopplæring og spesialundervisning. 
 
Det er etablert planer for å gi mer læringsstøttene aktiviteter til barna i Aktivitetsskolen (AKS). Det er 
lagt til rette for et økt samarbeid skole-AKS. Aktivitetsskolen har tatt utgangspunkt i 
brukerundersøkelsen og arbeider med aktuelle områder ut fra dette.  
 
Det legges mye spennende informasjon om AKS på hjemmesiden og på skolens Facebookside. Snakk 
gjerne med baseleder om de mange aktivitetene elevene får mulighet til å delta på. 
 
Snart er det jul og det skjer mye i hele desember. 
Juletreet er kommet. Lysene er tent, slik at skolen har et flott tre i adventstiden. Treet er en gave fra 
Tåsen skoles venner. Vi takker for gaven og gleder oss over treet hver dag, der det lyser mot oss i 
vintermørket. 
I desember er det juleverksted i klassene med stor hjelp fra foreldrene. 
Det er juleavslutninger i klassene. 
 
8.desember skal AKS ha julemesse i aulaen fra klokken 15.00-16.30. Det blir salg av te, kaffe og kaker 
i kantinen. Inntekten fra julemessen går også denne gangen til SOS-barnebyer. 
13.desember er det Lucia 
19.desember handler det om juletradisjon i kirken eller på skolen (se eget skriv) 
21.desember er det siste skoledag med gang rundt juletreet. 
 
Ansatte skal i desember også ha et velfortjent julebord! Det tror jeg alle trenger.  
 
Ønsker alle en riktig god jul når den tid kommer. 
 
Med vennlig hilsen 
 
John Myrlund 
Rektor 
 


