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Kjære foresatte, 

Da legger vi et år og et skoleår bak oss som vi håper ikke kommer igjen. Takket være topp innsats fra 

myndigheter og innbyggere i Norge har vi kommet ut av denne pandemien på beste vis sammenlignet 

med de fleste andre land. Vi har fulgt restriksjoner og anbefalinger, og ser nå enden på det hele, tror vi. 

Skolen er den delen av samfunnet som i likhet med sykehusene har vært i drift hele tiden, men med 

stadig endrede rammer. Vi på Skøyen har kommet godt ut av det og hele tiden hatt plass til alle våre elever i større 

eller mindre kohorter. Det som har vært den største utfordringen har vært at vår organisering krever fleksibilitet. Det 

har det vært lite rom for i år.  

Vi hadde ingen smitte fram til 12. mars i år. Etter denne datoen har nærmest alle trinn vært i vente- eller 

smittekarantene av forskjellig varighet. Vi har hatt et tett samarbeid med Smitteteam Vest og dere. Takk for effektivt 

samarbeid, enten dere er blitt bedt om å hente barn, holde dem hjemme, teste eller vente på testsvar. Underveis så 

har vi tilpasset skolehverdagen enten vi har vært på gult, rødt eller digitalt nivå. Tusen takk til alle ansatte for iherdig 

innsats. De har holdt motet oppe, endret, rigget om og funnet nye løsninger i rekordfart. De fortjener heder og takk. 

Våre elever har hatt et annerledes år, men et år der læring og trivsel fortsatt har stått i høysetet.  

Årlige aktiviteter som for eksempel Vigelandsuke og Driblern har blitt gjennomført, men kun på eget trinn. Det har 

gitt en annen opplevelse, men nå gleder vi oss over at elevene våre ser fram til den vanlige hverdagen. 

Vi har denne uken avsluttet skoleåret med BlimE-dans på skoletorget. Dette som en markering av Oslo Pride og for å 

understreke at vi skal godta at vi er forskjellige, setter pris på mangfold og at alle er like mye verdt. Så håper vi at 

neste år igjen gir oss mulighet til å ha alle våre elever samlet i hallen til forestillinger, sang og dans. Både barn og 

voksne savner fellesskapsfølelsen dette gir. 

Da ønsker vi dere alle en god sommer der vi i større grad enn tidligere i år kan være sammen flere av gangen, enten 

det er med familie eller venner.  

Vi legger til slutt ved en oppfordring fra vår bibliotekslærer Thorbjørn. Han sier: "Sommertid er også tid for å lese. 

Ta deg tid til noen avslappende kosestunder med en bok. Hvis du vil konkurrere med deg 

selv anbefaler vi deg i å bli med på årets leseaksjon Sommerles, som er Norges største 

og kuleste lesekampanje: Hjem – Sommerles" 

Nyt sommeren og ta vare på hverandre. Velkommen tilbake til AKS 3. august og skoleoppstart 

16. august fra, 

 

Ledelsen på Skøyen skole 

 

 

https://sommerles.no/

