
 

Kjære foresatte og ansatte, 
 
Da er det en glede for meg å ønske dere alle en god sommer, og takke for at vi har kunnet 
gjennomføre store deler av vårhalvåret uten pandemirestriksjoner. Alle våre viktige tradisjoner har vi 
kunnet gjennomføre. Det være seg leirskole, Vigelandsuke, Driblern , Ti-kamp eller 
sommeravslutninger.  Elevene på trinn 6 har servert en vel regissert avskjedsmiddag for trinn 7(se 
egen beskrivelse på hjemmesiden) og elevene har vært på kryss og tvers av trinn og på trinn. Akkurat 
slik at våre elever blir forberedt på å gå ut i en verden der hensyn til og omsorg for andre er 
essensielt. 
  
I 21 år har jeg vært så heldig å få være rektor på Skøyen skole. Det har vært en spennende reise. Jeg 
har gledet meg daglig over våre fine og mangfoldige elever, samarbeidet med dere der hjemme og 
over å finne stadig nye løsninger på en skole i vekst i et samfunn som fortløpende stiller nye krav til 
skole. Takket være dyktige og løsningsorienterte ansatte har vi funnet gode ordninger på det meste. 
Med våre 720 elever og tilhørende foresatte vil det alltid være forskjellige syn på livet i skolen. Vi har 
brukt vår pedagogiske utdanning og kjennskap til våre elever, slik vi mener kommer flertallet til gode. 
Dessuten har vi fortløpende søkt å finne individuelle tilpasninger for dem som trenger det. 
  
Jeg har vært i osloskolen siden 1984 og anser jobben i skolen, med ansvar for elever og deres vei 
videre i livet, som verdens mest betydningsfulle arbeid. Sammen har vi klart å spille en viktig del i 
hverandres livshjul. Jeg er stolt av oss, og har stortrivdes i mine år på Skøyen skole. 
Tusen takk til alle! 
  
Det er en glede for meg å ønske skolens nye rektor Kjersti Dahl lykke til på reisen inn i denne fine 
skolen. Jeg vet at dere vil ta vel i mot henne. Igjen takk til dere! 
  
Litt praktisk til slutt;  

• Også i sommerferien er vi glade for at dere leser. Følg Sommerleskampanjen her  
• Tilbud om aktiviteter i sommerferien ligger på hjemmesiden her  
• Nettbrettene ønsker vi at dere legger hjemme i sommer, se eget brev 
• AKS åpner etter ferien 2. august 
• Skolen starter 22. august kl. 08.30 for 2. - 7. klasse. 1. klasse starter kl. 10.00 

  
En litt vemodig sommerhilsen til dere alle fra 
Anne Helga 
 

 
 

https://sommerles.no/?hjem&lang=nb
https://skoyen.osloskolen.no/for-elever-og-foresatte/andre-tilbud-til-elevene/aktiviteter-i-skoleferien/
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