
Julehilsen 2021 
 
Kjære foresatte, 
 
Da er tiden inne for å oppsummere et halvår, som nok en gang ble 
annerledes enn forventet. Kort oppsummert; oppstart med 
restriksjoner, fullt frislipp og nå innstramminger igjen. 
Gjennom alle disse periodene har vi klart å drive skole på et vis som 
gjør at elevene har trivdes, lært og opplevd en mer normalisert 
skolehverdag. 
I tillegg til en mer variert praksis i klasserommene har vi blant annet 
kunnet gjennomføre samlinger i hallen. Våre samlinger med alle til 

stede betyr mye for vår opplevelse av et felles vi. Vi startet forsiktig med to og to faddertrinn, og så 
rakk vi to samlinger med alle elevene til stede. Det har vært så godt å oppleve at fadderordningen, 
der de eldre elevene følger opp de yngre i enkelt-timer og friminutt, kunne starte opp igjen. Den lå i 
dvale forrige skoleår.  
Våre to samlinger med alle til stede dreide seg om FN-dagen med innsamling til barnehjemmet 
«vårt» i Nepal, og om tanker rundt, og gjennomføring av, BliMe-dansen. Tusen takk til våre elever og 
hjem som har klart å jobbe inn kr 45 143,- til barnehjemmet. Vi tror på at det i disse utfordrende 
tider, er viktig å få litt perspektiv på at mange i andre deler av verden har det vanskeligere enn oss. 
 
Denne høsten har vi satt i gang et system med trivselsledere. Det er elever som i skole og AKS sørger 
for felles lek, og som går rundt og følger opp at alle er med. Vår elevmeglerordning er også i gang 
igjen med tolv nyutdannede elever fra trinn 7.  
Lærerne fortsetter med innføring av ny læreplan LK20 der periodetenkning og dybdelæring står i 
fokus. Uansett læreplan så fortsetter vi våre gode rutiner med terping på grunnleggende ferdigheter 
som lesing og regning. Meget gode resultater på nasjonale prøver viser at vi klarer å hente ut det 
beste hos våre elever. Spørsmålet, vi som skole hele tiden skal stille, er om vår skolehverdag fører til 
den beste læring for våre elever faglig og sosialt. Det har våre elever fortjent. 
  
Avslutningen av skoleåret ble også i år preget av restriksjoner, og endte til slutt med hjemmeskole. Vi 
har ikke kunnet gjennomføre våre julemorgener på tradisjonelt vis. Ei heller kirkegang og juletregang. 
Men vi finner løsninger; noe skjer ute, noe skjer digitalt og noe må utsettes. Vi ser alle frem til 
smittefrie tider. Her følger lenken som erstatter planlagt kirkegang før jul. 
  
Da vil vi avslutte denne julehilsenen med å takke våre 702 elever med foresatte for at vi sammen 
finner ut av alle utfordringer som måtte oppstå.  
  
Spesielt vil jeg takke våre 122 ansatte som hele tiden finner nye løsninger, møter alle restriksjoner på 
kreativt vis og møter på jobb dersom de ikke er forhindret på grunn av sykdom. De står i det, trosser 
bekymring og fare, og sørger for at en av dette samfunnets viktigste jobber utføres med glans. Tusen 
takk til FAU som ser dette og har sendt en kjærkommen julehilsen til hver av oss.  
  
Med ønske om et mer normalt 2022 ønsker vi velkommen tilbake til 
oppstart i januar på gult nivå. AKS åpner 3. Januar, skolen starter 4. 
januar.  
  
Vi ønsker hver især en fredelig julehøytid. Ta vare på dere selv og 
hverandre!  
 
Juleklem fra oss i ledelsen 

https://youtu.be/yNekla6GSmI

