
at elevene er enga-

sjert i spørsmål knyt-

tet til forurensing i 

havet, og vet hva det 

betyr for deres fram-

tid. Det skrives, un-

dersøkes, testes, 

Munkerud skole er et 

miljøfyrtårn, og i høs-

tens Tema 2: Det 

store blå havet er det 

nettopp bærekraft og 

miljøbevissthet som 

er hovedfokus. Miljø-

fyrtårn skal bety noe 

på Munkerud! Til 

tross for corona, 

skjer det veldig mye 

spennende rundt i 

klasserommene akku-

rat nå. Det er tydelig 

forskes, leses rundt 

omkring, og skolen 

får både fysiske og 

digitale besøk fra mil-

jøinstitusjoner og res-

surspersoner. Snakk 

gjerne med elevene. 

Det store blå havet  

Følg med: 

 På hjemmesiden: https://

munkerud.osloskolen.no  

 På Skolemelding: Last ned 

appen, og hold deg oppda-

tert, se  informasjon om 

dette på hjemmesiden 

 På SMS: skolen bruker også 

sms-løsning for kontakt 

med foresatte 

 På mail:  postmottak 

@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 

skole oktober 2020 

I dette nummeret: 

Ljanselva lenge leve 2 
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Halloween og bursdag 2 

Corona pr  idag 3 

Årets Lysaksjon 3 
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Skolepatruljen i gang 4 
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STOPP! 

Her er  

MOBBEFRITT! 

På slutten 
av temaet 
vil vi lage 
en egen, 
felles Mun-
kerud-
rapport om 
det vi har 
jobbet med 

Skolehagen 

og den nye 

bua ligger 

på et flott 

område 

langs trik-

kelinjene 

nedenfor 

Seter (inn 

Fjellklang-

veien) 

Sjekk ut skolehagebua!  

Våren 2020 så Mun-

keruds skolehage da-

gens lys for første 

gang på mange år. 

Simsalabim, midlene 

kom, kommunen sa ja, 

og skolehagen ble 

atter vår. Det gjen-

står mye nybrottsar-

beid, og vi har ikke 

mye grønt i jorda en-

da. Likevel har flere 

klassetrinn denne 

høsten besøkt skole-

hagen hver uke, og 

det er etablert egne 

skolehagegrupper på 

mellomtrinnet. Kan-

skje best av alt: Den 

nye skolehagebua er 

snart helt operativ. 

Og for et byggverk 

det er! Bua er spesial-

bygget for Munkerud 

av gamle og resirku-

lerte materialer fra 

bondegårder rundt 

Oslo, og skal ha plass 

til verktøy, planter, 

frø osv. Sjekk ut bua 

og området selv. 
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me personene møtes i 

større grupper enn ti 

andre steder, for ek-

sempel på skole eller 

i barnehage. Det be-

tyr altså at ingen må 

arrangere barneburs-

dager eller hal-

loweenfester med 

flere enn 10 personer 

Har du lurt på om du 

skal la barnet ditt ha 

barnebursdag eller 

invitere til halloween-

fest? Les videre! Oslo 

kommunes tiltak mot 

smitte innebærer at 

det er satt en be-

grensning på 10 per-

soner i private sam-

linger, inkludert burs-

dager og halloween-

fester. Dette gjelder 

også selv om de sam-

tilstede, inkludert 

bursdagsbarnet og 

andre i familien som 

er hjemme. Vi skjøn-

ner at dette er vans-

kelig, og kan føre til 

noen føler seg eksklu-

dert. Vi oppfordrer 

alle til å tenke på det-

te om dere inviterer, 

og heier på gode, fel-

les løsninger. Se opp-

datert hjemmesideny-

het for mer info.  
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Godt miljø på Munkerud! 

Oppfordring til alle: 

VÆR EN GOD VENN! 

Barnebursdager og Halloween  

Ljanselva er god å ha for Munkerud  

Podcast på 

hjemmesiden 

Etter høstferien ble 

årets første utgave av 

Munkerudpodden 

publisert offentlig for 

første gang. Dette er 

riktignok "bare" nederst 

på vår egen 

hjemmeside, men dette 

gir dere foresatte en 

mulighet til å høre hva 

som rører seg blant 

elevene på Munkerud. 

Nå ligger også utgave 

nummer to ute til 

nedlastning. Presentert 

av våre helproffe 

program-ledere 

selvsagt. God lytting! 

Parkeringsplass stengt på morgenen  

Skolen ser seg dess-

verre nødt til å stenge 

parkeringsplassen for 

foresatte på morge-

nen. Vi har denne høs-

ten sett et økende 

press på parkerings-

plassen, og der barn 

havner i farlige situ-

rasjoner. Årsaken er 

at for mange biler 

skal inn og ut av par-

keringsplassen samti-

dig, noe som igjen kan 

skyldes at flere kjører 

barn til skolen nå i 

coronatiden? Uansett 

forbeholdes nå parke-

ringsplassen ansatte 

på morgenen mellom 

07.30-10.00, og det-

te blir skiltet. Vi ber 

alle om å overholde 

denne ordningen.  

Det er deilig å være 

ute i naturen. Det 

syns førsteklassinge-

ne våre også, som 

deltok på årets adop-

sjonsseremoni ved 

Ljanselva i uke 41. 

Våre minste elever 

har området nede ved 

Ljanselva som base 

for mye spennende 

uteskole og aktiv un-

dervisning, og vi må jo 

markere slikt med en 

ordentlig seremoni. 

Klimapedagog Peter 

er selvsagt med og 

involvert i det faglige 

opplegget rundt un-

dervisningsøktene. 

Flere trinn har opp-

legg i tilknytning til 

Ljanselva, både i det-

te temaet og gjen-

nom året.  

Lek 

hører 

med 

nede 

ved 

Ljans-

elva 



Det var en hektisk 

start på skoleåret 

20/21, med to store 

smitte- og karantene-

tilfeller på Munkerud 

skole. I skrivende 

stund er det nå ingen 

kjente smittetilfeller 

eller karantenetilfel-

ler på Munkerud sko-

le. Det er bra, men vi 

opprettholder våre 

relativt strenge ruti-

ner for å sikre best 

mulig at denne tilstan-

den varer. Dette med-

fører at det meste av 

prosjektene vi holder 

på med må tilpasses 

smittevernstiltak. Da 

fungerer noe bra, og 

noe ikke like godt. Det 

må vi leve med. Nytt 

etter høstferien er 

dispensere for desin-

feksjon, som vaktmes-

ter Øistein har mon-

tert opp ved de fleste 

innganger. Vi opp-

fordrer likevel fort-

satt foresatte til bare 

å gå inn i skolebygget 

når det er nødvendig.  

tetøy for våte og kal-

de dager. HUSK Å 

MERKE ALLE 

KLÆR! Vi hjelper til 

med å bytte ut det 

som ligger på garde-

robeplassen, og min-

ner om at det fortsatt 

ikke er ønskelig at 

foresatte går inn i 

garderoben eller på 

På AKS vil vi være 

mye ute, for aktive 

barn er som oftest 

glade barn! Derfor 

kommer følgende 

oppfordring fra base-

lederne: På tide å byt-

te ut t-skjorter og 

shorts med stillongs, 

sokker og votter. 

Send med barna skif-

basen dersom det 

ikke er helt nødven-

dig.   
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Oppfordring til alle:  

Gå til skolen! 

Du finner oppdatert info 

fra AKS på hjemmeside og 

i skoleplattformen 

Bytt ut shorts med votter på AKS  

Status Covid-19 på Munkerud  

Refleks i mørket 

Ett snøfall, men først og 

fremst veldig mye 

høstmørke. Slik er 

situasjonen hvert eneste år 

her i Norge, og like sikkert er 

det at vi ikke ser barna som 

går langs skoleveien i 

mørket. Derfor gjentar vi 

oppfordringen: Vær helt 

sikker på at ditt barn bruker 

refleks hver dag og hele 

tiden. Vi har ingen barn å 

miste! 

Slik blir Lysaksjonen 2020  

Lysaksjonen er en 

lang tradisjon på Mun-

kerud skole, og også i 

år skal den gjennom-

føres. Riktignok vel-

dig annerledes og co-

ronatilpasset enn vi 

er vant med. Hold li-

kevel av onsdag 11. 

november fra 17.00. 

Da streames et lite 

Lysaksjonsprogram til 

dere foresatte pr 

klasse, der dere kan 

få et lite blikk inn i te-

maet vi har holdt på 

med på Munkerud si-

den høstferien. Og 

dere får mulighet til å 

kjøpe barnas produk-

ter, og støtte arbei-

det mot plast i havet. 

Vi håper dere bidrar, 

og møter opp digi-

talt. Invitasjon kom-

mer med informasjon 

om produkter, vipps, 

tema og opplegg. Så 

følg med i tiden frem-

over! 

Desinfisering nytter 



Studenter i praksis 

Som vanlig er det studenter på 

Munkerud skole. Martin Trondsen 

har studenter i drama uke 43-46, 

mens lærerstudenter besøkte 6D 

og Are Røkkum i uke 43. De kom-

mer tilbake etter jul.  

Én facebook skole-AKS 

Vi som skole er ikke alltid glad for 

høy aktivitet på sosiale medier, 

ref forrige Konglenytt. Likevel 

ønsker vi å bruke skolens profil, 

slik at foresatte og andre følgere 

får litt flere smakebiter fra livet 

på Munkerud skole. Fra og med 

november legges facebookprofi-

len til AKS ned, og vi samler beg-

ge avdelinger inn under 

@munkerudskole. Samtidig øker 

vi målet for antall innlegg. 

Fokus i temaperiode 2: 

Det store blå      

havet 

Munkerud skole 

Munkerud skole 

Oberst Rodes vei 94 

1165   Oslo 

Telefon: 23 46 86 00 

E-post:  

munkerud@ude.oslo.kommune.no 

 

Følg skole og AKS på 

facebook:  

@munkerudskole 

 

Koronaviruset = 

respekter den 

nasjonale dugnaden 

Småinfo  -   Småinfo  -   Småinfo -   Småinfo   -   Småinfo  

Driftsstyret med ekstra 

møte om ressurser 

Driftsstyret samlet seg til et 

ekstra møte 15.10. Bakgrunn var 

høring om ny ressursfordelings-

modell for Osloskolen. Den nye 

modellen vil være noe mer rett-

ferdig, selv om Munkerud taper 

litt på den. Mer info ligger på 

hjemmesiden. 

Førstehjelpskurs 

Ansatte på skolen har gjennom-

ført årets førstehjelpskurs, digi-

talt for første gang. AKS-ansatte 

gjennomfører dette i november. 

Også 5-7. trinnselevene har i år 

fått førstehjelpskurs, og de fles-

te klasser har blitt kurset digi-

talt i uke 44. Det er bra at flest 

mulig kan livredning.  

Minner om rutiner 

for syke barn  

En viktig del av beredskapen 

mot coronasmitte er å være 

hjemme når man er syk, og 

holde syke barn hjemme. 

Usikre på hvordan dere skal 

håndtere dette? Dere finner 

våre lokale rutiner på hjem-

mesiden, samt nyhet der de 

viktigste retningslinjene be-

skrives. Vi har full forståel-

se for at streng håndtering 

av dette kan være veldig 

vanskelig. 

Årets skolepatrulje er 

endelig på plass. Det 

var lenge spørsmål 

om Oslo kommune 

ville klare å gjennom-

føre godkjenninger 

grunnet corona, men 

det gikk til slutt. Sko-

lepatruljen er på 

plass for å bistå til å 

lage sikre og trygge 

skoleveier i området 

vårt. Og husk: Vi opp-

fordrer alle foresatte 

til å respektere skole-

patruljen. Skolepa-

truljen både passer 

på og ER samtidig 

våre små barn! Hjelp 

dem ved å støtte og 

oppmuntre dem, og 

følge deres anvisning-

er. Tusen takk til alle! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gangvenn-ordningen 

kom i gang etter 

høstferien. Gangven-

nene passer i år bare 

på i mellombygg og 

ved spesialrom grun-

net covid-19, men 

gjør en flott innsats. 

Skolepatruljen er på plass  

Skolepatruljen er der for ditt barn! 

Gangvenner i gang  


