
Nå nærmer dette skoleåret seg slutten, og tiden er inne for en liten oppsummering 

fra oss i ledelsen. Skoleåret har på trygt og tradisjonelt vis inneholdt daglig læring, 

gode timer, klare læringsmål, tilbakemeldinger og iherdig arbeid. Vi har gjennom-

ført våre Kunst- og håndverksperioder og våre annerledesdager som naturfagsuke, 

Vigeland, Driblern og Ti-kamp. På vår skole befinner det seg til enhver tid nærmere 

700 elever og 100 voksne. Dette er 800 individuelle personer som sammen skal skape en god 

hverdag for seg selv og hverandre. Det som kan fungere godt for noen, kan være vanskelig for andre 

– både faglig og sosialt. Her står vi på for å møte den enkelte. Både formelle og uformelle 

tilbakemeldinger forteller at det er godt å være en del av livshjulet til Skøyen skole 

"På Skøyen er det mobbefritt, det vil varme hjertet ditt!" er mottoet som elevene på Skøyen skole 
har stemt frem, og som de og vi voksne ønsker skal kjennetegne vår skole. Gjennom elevrådets 
arbeid denne våren ble dette konkretisert på følgende måte: 

 

- Vi inkluderer alle i leken, spesielt de vi tror ikke har det så bra 
- Vi ser oss rundt, og sier stopp dersom vi ser noe som ikke er greit!  
- Vi bruker meglerne og snakker sammen. 
- Vi sier ifra til en voksen eller megler dersom vi ser at noen er utafor. 
- Vi bruker og husker "Den gylne regel", og gjør mot andre det vi vil at andre skal gjøre 

mot oss. 

Dette er kjennetegn vi skal ta med oss i det videre arbeidet, i klassemøter, på elevsamtaler 
og i møter med dere foreldre. Vårt mål er å skape rause og robuste barn.  

Videre er nettvett et nødvendig tema i disse tider. Vi vet at det foregår ting på nett som kan 
være vanskelig å møte for våre elever. Dette er fortløpende tema hos oss. Også her har 
elevrådet utarbeidet gode regler som må følges opp i hjem og på skole. Reglene sier 
følgende: 

- Vi snakker ikke eller avtaler ikke møte med noen vi ikke kjenner, og spør voksne om 
råd. 

- Vi forholder oss til aldersgrenser på sosiale medier. 
- Vi holder personlig informasjon og passord hemmelig. 
- Vi spør om lov dersom vi ønsker å ta bilde og/eller dele bilder av andre, 

Som dere ser av ovenstående er det gode prosesser og konklusjoner på vanskelige temaer 
hos oss. Vi ser fram til et nytt skoleår der dette skal følges opp. Sammen får vi det til! 

Da gjenstår å takke hver især, elever, foresatte og ansatte for et fint skoleår. Vi ønsker alle 
en deilig sommer med sol, samvær og en god bok.  

Velkommen tilbake i august! AKS starter 1. august, skolen starter 20. august. Vi gleder oss! 

Sommerklem fra 

Anne Helga    Martin    Tom 
Rektor     Assisterende rektor  Undervisningsinspektør 
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