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Kjære elever og foresatte,  
 
Nok et begivenhetsrikt skoleår går mot slutten. Et år fylt av sorg og glede. Spesielt nå på slutten har 
det å miste en av våre sentrale medarbeidere tatt oppmerksomhet. Vi har hatt gode samtaler med 
elevene våre. Det å miste noen er også en del av livet. 
  
Ellers er hverdagen på skolen vår er i stor grad farget av glede - enten vi leker, tar vare på hverandre, 
leser, regner, spiller fotball, driver ti-kamp, jobber inn penger til Barnehjemmet vårt i Nepal eller 
lærer om Vigeland.  
 
I år er det 150 år siden Gustav Vigeland ble født, og som dere har hørt før: ingen skal gå ut av Skøyen 
skole og ikke vite alt om Vigeland. Og all denne kunnskapen skal deles av juniorformidlere fra vårt 6. 
trinn på Jubileumsfesten i Vigelandsparken 22. juni.  Velkommen dit! 
 
Neste skoleår skal vi sette oss inn i ny læreplan som blir gjeldende fra høst 2020. Vi på Skøyen skole 
har allerede tjuvstartet med overordnet del, gitt hver av årets syv perioder nye overskrifter og 
sammen med elevrådet utarbeidet karaktertrekk for hver periode. At vi i løpet av et år skal opptre 
rettferdig, ansvarlig, nysgjerrig, selvstendig, takknemlig, respektfullt og inkluderende gir oss noe å 
strekke oss etter. Men igjen, sammen får vi det til – elever, lærere og foreldre. 
 
Fagfornyelsen (som er overskriften på ny læreplan) skal møte den nye tiden. All kunnskap er 
tilgjengelig, vi må bare lære hvordan vi skal bruke den. Da er innføring av læringsbrett til alle en 
naturlig konsekvens. Det blir et viktig prosjekt neste skoleår. 
 
Vi endrer tidspunkt for skolestart mandager til kl. 08.30. Greit for dere å vite allerede nå. Vi gleder 
oss til å møte dere til første skoledag 19. august på rett tidspunkt. 
 
Denne sommeren inviterer Deichman alle barn i 1.-7. klasse til Sommerles! Gå inn på sommerles.no 
og få inspirasjon til å lese i sommer. Å utvikle lesing som ferdighet er nøkkelen til videre læring. 
 
Vi ønsker hver i sær en god sommer der dere skrur av nettet, snakker sammen, spiller sammen og 
leser sammen! 
 
 
Med varm hilsen fra ledelsen på Skøyen skole 
 
Anne Helga    Martin     Tom 
 
  

 


