
 

Kjære foresatte, 

For noen fantastiske små og mellomstore mennesker vi har ansvar for sammen! Deres barn 

og våre elever utgjør et stort mangfold som gleder oss og gir oss en hverdag som aldri er 

kjedelig. Høst 2020 er bestått med glans. Tusen takk til elever, foresatte og ikke minst ansatte 

som har sørget for at vi tom uke 51 har klart å holde alle trinn smittefrie. Her har man vasket, 

holdt avstand og fulgt opp. Hardt arbeid og litt flaks. Det fortjener vi! 

Oppe i det hele får vi gode resultater faglig og sosialt. Det bekrefter kartlegging av begge 

kategorier gjennom blant annet nasjonale prøver og elevundersøkelsen. MEN det er det 

daglige arbeidet og oppfølgingen som forteller oss hvor vi skal sette inn støtet og drive 

tilpasset opplæring. Timen "Mitt liv", som vi har hver uke, tar systematisk opp det å 

anerkjenne forskjeller og finne løsninger. Bruk av læringsbrett gjør at vi kan by på varierte 

faglige opplegg. Innføring av ny læreplan gir oss mulighet til å stå lenger i det enkelte tema og 

se verden i sammenheng. Alle disse områdene utfordrer oss og gjør oss bedre. "Man lærer så 

lenge man har elever" heter et skoleordtak, og vi trives med å lære vi voksne også.  

Denne høsten har vi måttet gi avkall på en del av det som kjennetegner Skøyen skole. Det å 

oppleve at vi tilhører et stort fellesskap gjennom samlinger i hall, faddersamarbeid og bruk 

av elevmeglere har vi ikke kunnet gjennomføre. Vi har allikevel funnet løsninger; spilt inn 

filmer som vi har delt med alle trinn, hatt naturfagsuke, hatt vennskapsuke, danset 

Blimedans, markert FN-dagen, spilt elektronisk julemusikk ved tenning av juletre og hatt 

Luciatog ute. Vi har også i disse heftige tider klart å tenke utover oss selv. Da vi på FN-dagen 

beskrev hvordan barna på barnehjemmet vårt i Nepal hadde det under pandemien, motiverte 

det til topp innsats. Elevene våre jobbet inn kr 56 500,- i løpet av noen uker i oktober. Det er 

ny innsamlingsrekord! Tusen takk fra barna på Children of the Universe(CoU) til barna på 

Skøyen skole.  

Da avslutter vi skoleåret 2020 med juletrestand i stedet for juletregang. Tradisjonen tro 

synger vi Deilig er jorden. Gjennom dette året har vi virkelig blitt bevisste på hvor deilig 

denne jorden er når livet kan gå som normalt. Vi vil i fremtiden sette større pris på alt vi 

tidligere har tatt som en selvfølge.  Det er det gode som kan ha kommet ut av denne 

vanvittige pandemien. 

Vi ønsker nå alle en fredelig jul i sin nære familie, og ser fram til et nytt år der vi håper at 

vaksine kan gi oss tilbake den gode og trygge tilværelsen. 

 

Alt godt fra  

 

Ledelsen på Skøyen skole  


