
av grunnene til at det er 

viktig at dere som fore-

satte oppdaterer oss 

med riktig epostadres-

se. Skjema for utfylling/

oppdatering sendes 

også hjem i dag. Vi hå-

per at alle vil ta godt 

vare på nye klasseka-

merater og nye lærere, 

for alle skal føle seg 

trygge og inkludert i 

Munkerudfamilien. Vel-

Vi ønsker velkommen til 

et nytt skoleår på Mun-

kerud skole! Denne lille 

informasjonsfolderen 

gir en felles oppstartsin-

formasjon, med ny info 

for noen og en repeti-

sjon for andre. Denne 

sendes hjem i papir-

form til førstetrinn og 

nye elever, men vil etter 

dette sendes hjem pr 

epost. Dette er bare en 

kommen til Munkerud 

skole, og til et spennen-

de nytt skoleår! 

Er du klar for et nytt skoleår? 

Munkerud skole er et 

Miljøfyrtårn. Det forplik-

ter. Vi ønsker at våre 

elever skal overta en 

bærekraftig verden, og 

da må vi begynne HER 

og NÅ. Vi setter miljø 

på agendaen i årspla-

nene, vi skal arrangere 

miljøuker med eleveng-

asjement, vi har gode 

avfallsordninger, vi kjø-

per økologiske varer, 

Følg med: 

 På hjemmesiden: 

www.munkerud.osloskolen.n

o 

 På IKT-portal:  innlogging 

via hjemmesiden, se  øvrig 

informasjon om dette 

 På SMS: skolen bruker sms-

løsning for kontakt med 

foresatte 

 På mail:  munkerud@ 

ude.oslo.kommune.no og 

direktemail til ansatte 

 På ranselpost: sist, men 

ikke minst kommer mye 

informasjon stadig på 

”steinaldervis” - i sekken!  

Munkerud skole 

Konglenytt fra Munkerud 
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Velkommen til               
Munkerud skole!  

Miljøfyrtårn skal bety noe på Munkerud 
og har fra og med i år 

en egen Klimapedagog 

for å sikre at klima– og 

miljøspørsmål står høyt 

på agendaen. Og dere 

foresatte? Bli med å 

jobbe for gode miljøløs-

ninger, hjemme, på 

skoleveien og på sko-

len! 

STOPP! 

Her er  

MOBBEFRITT! 

Munkerud 60 år: Vi feirer i skolegården 
Munkerud skole fyller 
60 år ved skolestart 
2019, og vi har planer 
om å feire oss selv i 
skolegården onsdag 4. 
september (uke 36). 
Dette blir samtidig årets 
første Miljøgartner, 
navnet vi bruker på 
fellessamlingene våre. 
Planleggingen pågår 
for fullt, men vi setter 
gjerne av plass til for-

eldrebidrag, gjerne 
som et musikkbidrag. 
Klarer noen av dere å 
skrape sammen et 
"foreldreband", så ta 
kontakt med Peter 
Tindberg 
(petewt0202@osloskol
en.no). Vi setter opp 
scene i skolegården, 
og gir små og store en 
fortjent feiring. Arrang-
ementet er i skoletiden. 

mailto:petewt0202@osloskolen.no
mailto:petewt0202@osloskolen.no


lingsleder. På trinn 1-4 

vil også baseleder på 

AKS delta med info. 

Deretter blir det klasse-

møter med kontaktlæ-

rer. Et godt og positivt 

skole-hjemsamarbeid 

er viktig. Invitasjon med 

agenda kommer via 

kontaktlærer. 

Alle foresatte vil ganske 

raskt få invitasjon til 

foreldremøter, som er 

planlagt i uke 36 og 37. 

Her vil hvert trinns fore-

satte få en kort felles 

informasjon i Kunn-

skapstrappa, og møte 

gamle og nye lærere, 

samt rektor og avde-
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Godt miljø på Munkerud! 

Oppfordring til alle: 

VÆR EN GOD VENN! 

Foreldremøter og et godt skole -hjemsamarbeid  

Lær noe nytt hver dag på Munkerud  

Permisjoner 

Det er både en rett og 

en plikt å gå på skole i 

Norge. Med bakgrunn i 

dette har Oslo kommune 

lagt seg på en restriktiv 

linje i forhold til å gi 

elevene permisjon 

utenom skolens ferier. 

Det skal være særlige 

grunner for at skolen 

skal innvilge fri, og vi 

oppfordrer alle til å følge 

opp om dette. Det har 

kommet et nytt skjema 

for permisjonssøknader. 

Linken til skjemaet og 

Oslo kommunes 

regelverk for permisjoner 

finner dere på skolens 

hjemmeside. Skjemaet 

må fylles ut ved når det 

planlagte fraværet er på 

mer enn en dag. 

Søknader om fravær 

utover en dag skal 

behandles av skolens 

ledelse. Ansvarlig for 

dette er avdelingsleder 

Hanne Egeland. 

Blyant, 
iPad, bø-
ker, 
skjerm: 
Variasjon 
i læring er 
en god 
medisin på 
Munkerud 
skole 

Skolemelding ved fravær 

Munkerud skole ønsker 
at alle foresatte benyt-
ter Skolemelding som 
fraværsmeldetjeneste. 
Last ned Skolemel-
dingsapplikasjonen, og 
bruk denne. Nytt av 
året er at Datatilsynet 
har pålagt Osloskolen å 
fjerne muligheten av å 
skrive årsak til fraværet. 
Er dette ønskelig må 
epost eller telefon be-
nyttes. Les mer på 
hjemmesiden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

I uke 37 kommer foto-

graf fra Ariel Foto til 

skolen for å ta klasse-

bilder. Skolen vil gi 

Ariel info om foresattes 

epost, slik at Ariel kan 

ta direkte kontakt med 

dere. Ønsker du IKKE 

at dette skal gjøres 

eller at ditt barn IKKE 

skal delta på klassebil-

de, ta kontakt med sko-

len snarest. 

Klar for læringsglede?!

Munkerud skole skal 

bidra til å gi kunnskap 

og kompetanse til den 

oppvoksende genera-

sjon. Fremtidsforskere 

mener at så mye som 

halvparten av nåtidens 

jobber ikke finnes om 

50 år, så skole og ut-

danning spiller en viktig 

rolle inn mot fremtidens 

kompetansesamfunn. 

Læring og kompetanse 

skal stå sentralt, med 

en blanding av ny tek-

nologi og tradisjon. 

Munkerud skole er en 

klasseromskole, og vi 

tror på klassen som en 

god arena for å skape 

et godt læringsmiljø. 

Selvsagt med godt 

samarbeid både på 

trinn, på tvers av trinn, 

og mellom skole og 

AKS. Elevene vil møte 

både tradisjonelle lære-

midler og nye digitale 

verktøy. Teknologisk er 

skolen utstyrt med in-

teraktive tavler i alle 

læringsrom, spesial-

rom og grupperom. 

Elever på alle trinn vil 

fra i år få sitt personli-

ge nettbrett til digital 

læring. Vi er klare. Er 

du? 

Samtykke t i l  bi lde  



Munkerud skole har et 

godt skolemiljø, og ele-

vene gir tilbakemel-

dinger via undersøkel-

ser og samtaler at de 

trives og er trygge på 

Munkerud. Som skole 

legger vi mye energi i å 

opprettholde og utvikle 

et godt læringsmiljø for 

elevene våre. Munke-

rud skole er knyttet en 

læringsmiljø-plattform 

som kalles De Utrolige 

Årene. Programmet tar 

sikte på å styrke perso-

nalets kompetanse i 

klasseledelse, rela-

sjonsbygging og proak-

tiv tilnærming, samt 

forebygging og håndte-

ring av atferdsproble-

mer. Vi legger også 

vekt på å ha felles reg-

ler, og målet er tilnær-

met lik praksis for alle 

voksne i alle klasserom. 

Dette skaper forutsig-

barhet og trygghet, og 

gir selvsagt gode ram-

mer for læring. Alle ele-

ver har rett til et trygt og 

godt skolemiljø som 

fremmer helse, trivsel 

og læring, og vi har 

nulltoleranse mot mob-

bing, vold, diskrimine-

ring og trakassering. Vi 

som jobber på skolen 

har en lovfestet aktivi-

tetsplikt til å følge med, 

følge opp og forebygge 

krenkende adferd. Ta 

kontakt om barnet ditt 

ikke er fornøyd med 

skolemiljøet eller du 

selv er bekymret. 

syn, for eksempel i for-

hold til hva slags mat 

som bringes med til 

lunsj. Vi håper dere 

som foresatte kan hjel-

pe til med å gi alle bar-

na gode dager på Mun-

kerud! 

Vi har flere elever med 

allergier, luftsveispro-

blemer eller andre syk-

domsutfordringer. Dette 

medfører at vi på noen 

trinn eller klasser anbe-

faler at de andre eleve-

ne tar litt ekstra hen-

Side 3 Skolestart, august 2019 

Du vil snart finne oppdatert info 

fra AKS på hjemmeside og i 

skoleplattformen 

Elever med allergier og sykdommer  

Læringsmiljø og De utrolige årene  

Trygg skolevei 

Munkerud skole og Munkerud 

FAU oppfordrer alle elever til 

å GÅ til skolen. Fra første 

klasse ønsker vi at så mange 

som mulig kan være med på 

å danne såkalte følgegrupper, 

der foreldre går sammen om 

å følge elever til skolen. Slik 

oppnår vi redusert biltrafikk 

nær skolen. Det er også viktig 

at alle støtter opp om våre 

flinke skolepatruljeelever. 

FAU har en egen trafikkomite, 

som jobber med sikker 

skolevei, og info blir gitt på 

foreldremøtene. Se også 

Trygg Trafikks hjemmesider 

for mer info. Det er foresatte 

som bestemmer om eleven 

kan sykle til skolen, men både 

FAU og skolen anbefaler 

sterkt at elever ikke sykler til 

skolen før etter opplæring på 

5. trinn. Rullesko, -skøyter og 

–brett er ikke tillatt, og 

sparkesykkel kan brukes når 

elevene har fått sykkelkort på 

5. trinn.  

 

Ting kan dessverre bli  borte på skolen  

Ting blir dessverre av 

og til borte på skolen. 

Vi anbefaler sterkt at 

dere ikke sender med 

elevene ting eller klær 

av stor verdi. Tap som 

følge av glemming, 

misting eller tyveri er-

stattes normalt ikke. 

Elever på 5-7 kan be-

nytte lås på sine garde-

robeskap, men dette 

skaper ofte flere utford-

ringer enn det løser (tap 

av nøkkel, glemt kode 

osv). Vaktmester må 

klippe opp låser om det 

er nødvendig skoleut-

styr i skapet. Klippet lås 

erstattes ikke. Sist, men 

ikke minst: alle elever 

bør ha navn i tøyet. 

Skolen legger med 

ujevne mellomrom 

glemt tøy til henting, 

før det resterende sen-

des til Fretex. Navnet 

tøy blir IKKE sendt til 

resirkulering, enkelt og 

greit. 

En av flere matvarer som 
enkelte elever er sensitive 
for: nøtter. 

Oppfordring til alle:  

gå til skolen! 

It takes a village to raise a child 



Nytt i administrasjonen 

Valentina Thoresen er ansatt som ny 
administrasjonsleder ved Munkerud, 
og går dermed inn i lederteamet. Vi 
får også to nye sosiallærere: Hilde 
Marie Rekstad for 1.-2. trinn og Ceci-
lie D Eriksen for 3.-4. trinn. Øvrig 
ledelse og administrasjon er som før, 
og du finner oversikt på hjemmesi-
den. 

Ny design på hjemmesiden 

I sommer har det kommet ny design 
på hjemmesiden vår, i tråd med at 
Oslo kommune har fått ny, felles-
kommunal visuell profil. Funksjonali-
teten er ganske lik. Sjekk ut selv? 

Vaktmester Øistein 

Våren 2019 ble vaktmestertjenester 
for Osloskolen overført tilbake som 
en kommunal tjeneste, med plassan-
satte vaktmestere. Vaktmester på 
Munkerud skole heter Øistein Drang-
berg. 

AKS er i gang! Munke-

rud AKS har vært i 

gang i tre uker, og 

mange elever har alle-

rede funnet tonen med 

både kjente og nye 

barn og voksne. Aktivi-

tetsskolen (AKS) er et 

frivillig tilbud før og etter 

undervisningstid for 

barn fra 1. – 4. trinn, 

der sosial og faglig læ-

ring og trivsel står i sen-

trum. Foresatte kan 

velge mellom halv og 

Munkerud skole har 

følgende regler for mo-

bilbruk på skolen: Både 

mobiltelefon og mobil-

klokke skal ligge avslått 

i sekken gjennom hele 

skoletiden og på sko-

lens område. Dette er i 

tråd med både skolens 

og Oslo-skolens regle-

ment, og også i tråd 

med godt og trygt nett-

vett. Mobilteknologi bru-

kes dessverre ofte til 

mobbing, og kan også 

brukes til avlytting og 

sporing. Det siste er 

problematisk i forhold til 

personvern, både for 

elever og ansatte. Dette 

vil bli fulgt opp, og fore-

satte vil bli kontaktet 

ved brudd på denne 

regelen.                           

hel plass, og første-

trinnselever har fra 

dette skoleåret gratis 

kjernetid. Du finner 

info på skolens hjem-

meside. 

Helt kongle på AKS! 

Læring og mestring i trygge       

omgivelser 

Helt kongle! 

Munkerud skole 

Munkerud skole 
Oberst Rodes vei 94 

1165   Oslo 

Telefon: 23 46 86 00 

E-post:  

munkerud@ude.oslo.kommune.no 

 
Følg oss på facebook:  

@munkerudskole 

@aksmunkerud 

God skolestart! 

Småinfo  -   Småinfo  -   Småinfo -   Småinfo   -   Småinfo  

Kultur og kreativitet 

Munkerud har lange tradisjoner for 
å gi elevene kulturelle opplevelser. 
Vi har flotte spesialrom innen kul-
turfagene, og deltar i ordningen fra 
Den kulturelle skolesekken. 

Sikkerhet og beredskap 

Det er viktig for Munkerud skole å 
ha en god beredskap, og skolens 
ansatte har jevnlig opplæring i 
brannsikkerhet, livredning, hjertes-
tarter, og annen risiko– og skade-
vurdering. Barna på Munkerud sko-
le skal være trygge og sikre.  

IKT-drift 

På Munkerud driftes alt IKT-teknisk 
utstyr av vår egen Hasan Yesil-
toklu, mens Jon Martinsen er vår 
IKT-konsulent med fokus på det 
pedagogiske. Sistnevnte har an-
svar for koding som fagfelt, og har 
et hovedansvar for Munkerudpod-
den, vår egen podcastsending. 

Helt kongle på         
Munkerud 

Konglen er symbolet som er 
sydd inn i skolens fane fra 
1957. Symbolet preger også 
skolens logo, i krusedullform 
— som på gymsalsveggen. 
Kongler inneholder jo frø, og 
symbolsk sett er elevene her 
for å få kunnskap og spire. 
Kongler drysser dessuten fra 
trærne i skolegården, kongler 
faller til bakken i ringeklokkely-
den, og slagordet høres godt i 
refrenget i den nye skolesang-
en.  
Munkerud skole er nemlig — 
helt kongle! 

Drama som fag på 3, 5, 6 og 7  
Vi mener at kreative fag 
gir elevene store mest-
ringsopplevelser, og 
innfører drama som fag 
på fire trinn denne høs-
ten (3/5/6/7). Vi har an-
satt dramapedagog 
Martin Trondsen, og 
bruker blant annet dra-

ma som fysisk aktivitet 
på 5.-7. trinn og i sam-
menheng med mu-
sikkfaget. Det er ikke 
mange andre skoler 
som har et slikt tilbud, 
så dette er vi litt stolte 
av å ha fått på plass. 
Mer info følger. 

Mobil og 

mobilklokker 


