
 

Julehilsen 2019 

Da legger vi en innholdsrik høst bak oss, og gleder oss til jul!  

På skolen har vi i år, som alle år, brukt tiden på å lære og å 

leve. Vi lærer hele tiden, i samspill med andre og alene. Noen 

dager er skolelivet morsomt og andre dager kan vi faktisk ha 

det litt kjedelig. Og det er det som er selve livet, og som vi 

må lære oss å bære. Aftenposten har denne høsten bedt 

tenåringer gi råd til oss voksne. De viktigste rådene som går 

igjen er at vi skal rope "heia til våre barn" og at "vi ikke skal 

beskytte barna mot all motgang, men lære dem å håndtere 

den". 

Vårt hovedmål er å lage rause og robuste barn, som er faglig oppdatert. Elevundersøkelse og 

faglig kartlegging viser at vi når våre mål. Denne høsten har vi innført læringsbrett som 

hjelper oss til å inspirere, tilpasse og variere undervisningen. Det å bruke dette mediet på en 

klok måte har vært tema i opplæringen, nettvett og kritisk tenkning blir en stadig viktigere del 

av hverdagen for oss alle.  

Gjennom høsten har vi hatt fokus på bærekraftig utvikling. Vi har forsket langs 

Frognerbekken, vist fram funnene til foreldre på morgenvisit, og til et stort publikum i 

Frognerparken i forbindelse med at Oslo i år er Europas miljøhovedstad. Nå i desember viste 

trinn 7 oss hvordan brukte klær blir som nye med søm og fantasi. Det hele fant sted i hallen 

med en musikalsk fremvisninge kalt "Retastisk". Begge arrangement gode eksempler på at 

klimakrise møter vi på løsningsorientert vis. 

Også denne høsten har våre elever jobbet inn penger til Barnehjemmet vårt i Nepal, Children 

of the Universe. Startskuddet gikk på FN-dagen 24. oktober, og da neste uke var over hadde 

det kommet inn 33 000,- kroner. I tillegg har foreldre levert inn varme klær og det meldes fra 

Tsering, leder av barnehjemmet at alt har kommet godt frem og er mottatt med glede. Tusen 

takk for flott innsats til elever og foreldre.  

Takk også til FAU for godt samarbeid generelt og for inspirerende foredrag om digital hverdag 

og foreldremagi.  

I glede over alt vi får til sammen, ønsker vi hver i sær en gledelig jul og et nytt år fyllt av enda 

mer læring og trivsel i god Skøyentradisjon. 

God jul fra alle oss i ledelsen 
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