
hvert fall håpet vi set-

ter vår lit til nå når 

året renner ut. From 

all of us, to all of you: 

Det er på tide å si far-

vel til året 2020, og 

det er vel kanskje like 

greit. Dette har vært 

et rart og vanskelig 

år, og vi tror det er 

lov å si at vi nå er slit-

ne helt inn til margen 

her på Munkerud sko-

le… Men 2021 venter 

like rundt neste sving, 

og det er det som er 

så flott på en barne-

skole: vi er snart like 

hoppende glade og 

klare for læring og 

sprell igjen. Det er i 

God jul og et forhå-

pentlig strålende 

godt nyttår til hele 

Munkerudfamilien! 

God jul til hele Munkerudfamilien  

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 kan også 

bruke sms-løsning for kon-

takt 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!  
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Tomme 

ganger 

på Mun-

kerud 

inn mot 

jul 

STOPP! 

Her er  

MOBBEFRITT! 

Munke-
rud skole 
ønsker 
foreldre, 
barn og 
ansatte 
en helt 
kongle 
jul! 

Målet er en karantenefri jul!  

Det er mye som skjer 

på en barneskole i 

desember, men denne 

desember har vært et 

lite unntak. Vi har 

gjort vårt ytterste for 

å hindre flest mulig 

smitte- og karantene-

tilfeller nå før jul. I 

uke 51 og 52 har vi 

ingen fysiske møter, 

stengte arbeidsrom, 

stengt personalrom, 

redusert antall ansat-

te pr klasse/trinn, 

brukt hjemmekontor 

der det er mulig, og 

kuttet de fleste felles-

aktiviteter. Vi håper jo 

at elevene ikke har 

merket så mye, men 

krysser fingrene for 

at flest mulig får fei-

ret jul og nyttår på 

vanlig måte—uten å 

sitte i karantene. 
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ler julegudstjeneste i 

Nordstrand kirke i år. 

Det ble verken freds-

samling på skolen el-

Kirken inviterte like-

vel til en vandring på 

kirkegården for alle, 

med innlagte små 

stopp hos sauer på 

marken, i stallen og 

andre dertil egnete 

steder. Et veldig godt 

og felles alternativ 

for klassen som ko-

hort, og hyggelig 

gjort av en god nabo.  
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Godt miljø på Munkerud! 

Oppfordring til alle: 

VÆR EN GOD VENN! 

Julevandring på kirkegården  

Barna bygget briljante byer  

Får 

helsesyke-

pleier, 

mangler 

kontor 
Munkerud har manglet 

en av to helsesyke-

pleiere på skolen siden 

mars. Nå får vi tildelt en 

ny helsesykepleier i 

100% stilling, noe som 

er topp. Eneste 

utfordringen er at vi 

ikke har rom til denne 

personen/funksjonen… 

Vi har forsøkt å få hjelp 

og/eller midler fra 

sentralt hold, men 

foreløpig til ingen nytte. 

Kanskje dette blir en 

kampsak for FAU og 

driftsstyret til våren? 

Mer om saken følger — 

den som lever får se... 

Fin dag rundt juletreet for 1-4 

Det var stor stemning 

og sangglede rundt 

juletreet siste uke før 

juleferien. Elevene i 1.

-4. trinn kom trinnvis 

og med hansker (!) til 

hyggelig juletradisjon 

på Munkerud.  

I begynnelsen av de-

sember ble det byg-

get byer i klasserom-

mene på førstetrinn. 

Hver klasse laget sin 

by, fant ut hvem som 

bodde der, tegnet og 

jobbet, og tilslutt fikk 

de i oppdrag å lage en 

storslagen byfest 

med pynt og under-

holdning. Snorklip-

ping og kakebaking 

hørte selvsagt med! 

Lærerne hadde her 

planlagt en såkalt 

storyline, en kreativ 

og aktiviserende me-

todisk innlæringsmå-

te. Det så ut som om 

motivasjonen var stor 

blant både små og 

store innbyggere av 

førsteklasses byer. 

Borger-

mester 

Baltazar 

Bygg klip-

per snorer 

i 1A  

(all likhet 

med    

eventuelle 

andre    

personer 

er rent 

tilfeldig)  

Grunnet 

økt 

smittefa-

re for 

barn over 

10 år, tok 

vi ingen 

sjanser 

med de 

eldste (5-

7) i år 

Og det 

skjed-

de i  en 

stall 

på 

Nord-

strand

... 



Tidligere i desember 

sendte noen nabosko-

ler ut varsel om en 

observasjon av en 

person som angivelig 

forsøkte å lokke barn 

inn i en bil. Dette er 

potensielt svært al-

vorlige hendelser, og 

et marerittscenario 

for alle foresatte. Vi 

fikk noen henvendel-

ser om dette fra fore-

satte og de aktuelle 

naboskolene, men 

Munkerud skole send-

te ikke ut varsel til 

dere foresatte, i sam-

råd med politiet som 

mente at situasjonen 

var avklart og under 

kontroll. Dette er i 

tråd med vår rutine, 

også den utarbeidet i 

samråd med politiet. 

Varsler til foresatte i 

slike saker kommer 

kun etter anbefaling 

eller oppfordring fra 

politiet, og dette er 

for ikke å skape unød-

vendig engstelse eller 

frykt. Vi tar alle hen-

vendelser av denne 

type veldig alvorlig, 

og kan forsikre alle 

om at vi har barnas 

sikkerhet høyest på 

vår prioritering.  

julegaver, dorullnis-

ser, julefilm, nisse-

jakt, juleverksted, ju-

lepynt… Det er seks 

Som vanlig er det et 

innholdsrikt program 

på Jule-AKS. Julefest, 

julemusikk, juledans, 

heldagsåpne dager på 

AKS denne julen, og 

påmeldingen viser at 

det er flest som kom-

mer dagene før jul. Da 

er vi ekstra påpasseli-

ge med smart avstand 

og delte kohorter. I 

romjulen er det færre 

barn, og litt roligere 

dager. Vi gleder oss 

til å se barna på jule-

AKS i år også. 

Side 3 Desember 2020 

Oppfordring til alle:  

Gå til skolen! 

Du finner oppdatert info 

fra AKS på hjemmeside og 

i skoleplattformen 

Seks juledager på AKS  

Informasjon fra politiet  

Fysisk og 

psykisk trivsel 

Det er viktig å trives på 

skolen, og det gjør man best 

når man har hyggelige 

venner og klassekamerater 

rundt seg og samtidig har 

det fint og ryddig i rommene 

man oppholder seg i. Elev– 

og Trivselsundersøkelsen er 

unnagjort, og vi kan slå fast 

at elevene trives like godt på 

Munkerud uavhengig av 

corona og pandemi. Mer om 

disse blir publisert etter 

nyttår. Elevrådet og rektor 

deler dessuten ut gullkosten 

siste skoledag til det trinnet 

som har det mest ryddig (og 

julefint): ble gullkosten 

hengt opp i taket i gangen 

utenfor DITT barns 

klasserom?? 

Corona 2020 oppsummert  

En rask oppsumme-

ring av coronaåret 

2020 viser følgende: 

Munkerud skole har 

vært av de barnesko-

ler som har vært di-

rekte rammet av smit-

te flest ganger. Seks 

ganger har det vært 

smitte blant ansatte 

eller elever. Den 

største karantene var i 

august, da skolen var 

stengt første skole-

uke. Tre andre ganger 

har mellom en og fem 

klasser blitt satt i ka-

rantene, og en gang 

har smitte blitt ram-

met inn såpass tidlig 

at ingen elever ble ut-

satt for karantene. Det 

siste tilfellet skjedde 

under nedsteng-

ningen i april, og på-

virket bare den ene 

aktuelle personen. Vi 

har kommet relativt 

godt gjennom runde-

ne, ikke minst takket 

være god støtte fra 

foresatte og helse-

myndighetene. 



Et juleeventyr 

Få med deg Konglepoddens egen 

versjon av Charles Dickens «En 

julefortelling». Du finner podcas-

ten med hørespillet nederst på 

hjemmesiden. Siste episode blir 

publisert i dag (torsdag)! 

Grått og vått... 

Det har vært en veldig grå og våt 

desember, og vi anbefaler at sær-

lig dere som har barn i de minste 

klassene tar en tur innom garde-

robene for å sjekke tøy, enten nå 

før jul eller rett over. Husk å 

unngå tidspunkt da det er elever i 

garderoben, og bruk håndsprit. 

Eventuelt gjør som lærerne på 6. 

trinn i forkant av leirskolen i fe-

bruar: Bruk utetid for å venne bar-

na til å være våte og kalde… 

Temaperiode 3: 

Lys på livet 

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 

 

God jul! 

Småinfo  -   Småinfo  -   Småinfo -   Småinfo   -   Småinfo  

Ansatte—endringer 

Ingen årsslutt uten små endring-

er blant oss voksne: Madeleine 

Holdal er ny avdelingsleder for 

AKS fra 01.01, en rolle som Eli-

sabeth Fylling-Jensen har fung-

ert strålende i. Elisabeth gleder 

seg til å vie seg til Vennskapsba-

sen igjen etter nyttår! Ellers slut-

ter Ingrid Brenli etter mange, 

engasjerte år på Munkerud AKS. 

Slutter på AKS gjør også Ana 

Anzali og Martine Strand, mens 

Sara Ketu og Teodor Hellmann 

går inn i engasjement her. Mehdi 

Qulassi er tilbake, og går inn bå-

de på AKS og på trinn 4.  

 

Og første skoledag 2021? 

Ordinær timeplan fra 04.01.21! 

Årets julegave! 

Vi nevner det hvert eneste 

år, og er ikke redde for å 

nevne det igjen: Mangler 

dere en julegave til deres 

håpefulle anbefaler vi på 

Munkerud (og særlig Anne 

Kristin og Kristina på biblio-

teket) en GOD BOK under 

juletreet! Det finnes ikke 

bedre måte å vise kjærlighet 

og juleglede enn å gi en 

spennende bok i julegave. 

Og i år blir det trolig mange 

dager hjemme i sofaen... 

Vi kunne ikke bake og 

dele ut lussekatter i 

år, men Luciatog ble 

det likevel. Første-

klassingene toget inn i 

Kunnskapstrappa, 

sang og underholdt, 

mens resten av skolen 

fikk se opptreden di-

gitalt i klasserommet. 

Da fikk de også se at 

elevrådet, ved Filip, 

Lotta og Julia, presen-

tere seg selv, og over-

levere sjekken fra Ly-

saksjonen (til Rektor 

Anton, da WWF ikke 

fikk lov til å komme). 

Bra elevråd, og nyde-

lige stjernebarn. 

 

 

 

 

Vi håper alle har fått 

tilgang til og fått se 

en liten digital jule-

hilsen fra klassene 

nå de siste dagene 

av desember. 

Digital Sankta Lucia-feiring... 

Slik så det ut i Kunnskapstrappa—og digitalt 

… og juleavslutning 


