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Påskehilsen fra  

Skøyen skole 

Til alle foresatte ved Skøyen skole, 
 
I år er det sen påske, og rett rundt hjørnet for den gjør vi oss klare til 17. Maifeiring, Vigelandsuke, Driblern og Ti-
kamp. Det gleder vi oss til. 
Vi har en god arbeidsperiode bak oss der vi opplever at elevene jobber iherdig for å lære de grunnleggende 
ferdighetene med lesing og regning i spiss. Alle er også i ferd med å gjøre seg videre kjent med digitale ferdigheter ved 
at samtlige trinn har et kvartettsett av læringsbrett tilgjengelig. Som dere er informert om i foreldremøter starter alle 
elevene hos oss med læringsbrett til høsten. Vårens erfaring er at dette gir store muligheter for tilpasset opplæring og 
god motivasjon hos den enkelte elev. Vi gleder oss til å utforske disse mulighetene videre. 
  
Videre har vi fortløpende fokus på at må man alltid må være trygg før man kan lære. Det får vi til ved at alle  føler at 
de er med og inkludert. Det er ikke trygt å være et sted der man blir kalt stygge ting, derfor jobber vi hele tiden med 
språkbruk. Gjennom elevrådet har vi omformulert den siste av skolens 6 udiskutable regler. Den sier nå at «Jeg 
snakker fint til medelever og voksne uten banneord». Vi lever i et samfunn der tilgang til nett og sosiale medier kan 
utsette oss for negativ påvirkning.  Vi på skolen og dere hjemme må danne en motkultur mot dette. Vi må snakke med 
barna om at hver enkelt har et ansvar for hvordan vi behandler hverandre. Dessuten må vi også forberede dem på 
hvordan de kan møte andre som tar feil valg, og oppfører seg krenkende. Livet vi forbereder våre elever på er fullt av 
utfordringer og en del av det å vokse opp er også å lære å møte disse.  
Sammen skaper vi rause og robuste barn! 
  
Vi avslutter årets påskebrev med å dele Bjørnstjerne Bjørnsons dikt, 
 
 «Jeg velger meg april» 
  
Jeg velger meg april 
I den det gamle faller, 
i den det ny får feste; 
det volder litt rabalder,- 
dog fred er ei det beste, 
men at man noe vil. 
  
Jeg velger meg april, 
fordi den stormer, feier, 
fordi den smiler, smelter, 
fordi den evner eier, 
fordi den krefter velter,- 
i den blir somren til! 
  
Med disse ord ønsker vi hver i sær en fin påske og en god vår! 
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