
er helt avhengig av 

foresatte for å takle 

hjemmeskole. Både 

barna og samfunnet 

rundt trenger åpne 

skoler, så foresatte: 

hjelp oss å klare det-

te! Flere har uttrykt 

bekymring for at 

Mye usikkerhet til 

tross og nye karante-

ner til tross: Rektor 

Anton er klar på at vi 

må gjøre alt vi kan for 

å holde barneskolene 

åpne og på gult nivå 

fremover. Dette er så 

viktig for elevene, da 

ingen hjemmeskole 

kan gi samme oppføl-

ging og læring som 

det å møte fysisk på 

skolen. Særlig gjelder 

dette barneskoleele-

ver, som i tillegg ofte 

smitte og karantener 

kan ødelegge julefei-

ring. På Munkerud vil 

vi gjennomføre en 

rekke tiltak i uke 51 

for å unngå dette. 

Tiltakene går ikke 

utover undervisning 

eller timeplan. 

Rektor: Hold barneskolene åpne!  

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 
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STOPP! 

Her er  

MOBBEFRITT! 

Høst og 
brune bla-
der, men 
fortsatt liv 
og røre på 
Munkerud. 
Og det skal 
det fortsette 
med! 

Forskjellig info om barnebursdag  

Det er ikke lett å hol-

de tunga rett i mun-

nen med alle dagens 

restriksjoner. Vi har 

som skole derfor 

klart å forvirre litt 

med forskjellige an-

befalinger for barne-

bursdager. Det bekla-

ger vi. Vi minner der-

for om det riktige som 

er: "Det er forbudt å 

arrangere eller delta 

på private sammen-

komster med flere 

enn 10 personer til 

stede. Forbudet gjel-

der uansett al-

der.  Begrensningen 

på 10 personer gjel-

der selv om de samme 

personene møtes i 

større grupper andre 

steder, for eksempel 

på skole eller i barne-

hage. Grunnen til det-

te er at skoler og bar-

nehager følger 

strenge smitteverntil-

tak, som ikke er like 

enkle å gjennomføre 

privat". Vår anbefa-

ling blir dermed: Følg 

gjeldende regler om 

dere ønsker å feire 

bursdag, og ikke del 

ut invitasjoner på sko-

len. Snakk sammen, 

og ikke ekskludér. 
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bet med årets tema 

2: Det store blå ha-

I oktober og novem-

ber har elevene job-

vet. Her har vi som 

skole forsøkt å reali-

sere noe av intensjo-

nene ved den nye læ-

replanen, med både 

tverrfaglighet, dybde-

tematikk, bærekraft 

og kreative arbeids-

måter. Vår evaluering 

er at elevenes læ-

ringsutbytte har vært 

bra, og tempoet litt 

hektisk! Tid for jul 

snart nå... 
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Godt miljø på Munkerud! 

Oppfordring til alle: 

VÆR EN GOD VENN! 

Spennende med Det store blå havet  

Lysaksjon 2020: Takk for innsatsen!  

Miljøavis fra 

4. trinn 

Det har vrimlet med 

små journalister på 4. 

trinn den siste 

måneden. Trinnet hadde 

valgt å lage klassevise 

miljøaviser, og her ble 

det jobbet både med 

utegående reportere, 

bilder, layout, spill, 

faktastoff og mye mer. 

Ekstra spennende var 

det kanskje å lese om 

analysen 4. 

trinnselevene gjorde av 

mikroplast i sanden i 

skolegården! Og 

dermed ble rektor stilt 

til veggs: "Hva syns du 

som rektor om at det er 

mikroplast på skolen 

din?"  

2. trinn med flaggseremonien  

Den lange tradisjonen 

med Lysaksjon på 

Munkerud innledes 

alltid med en flaggse-

remoni, der 2. trinn 

viser fram flagg fra 

alle land skolen har 

støttet opp gjennom 

årene. Selv om Lys-

aksjonen ble annerle-

des enn tidligere, fikk 

2. klassingene likevel 

vist fram flagg og 

sunget sang i Kunn-

skapstrappa. Og pub-

likum? Et kjært gjen-

syn med fadderklass-

ene—på god og tilret-

telagt corona-

avstand. 

Lysaksjonen 2020 ble 

helt annerledes enn vi 

er vant til. Vanligvis 

strømmer elever og 

foresatte til skolen, 

spiser kaker og pøl-

ser, opplever en åpen 

og (delvis) kaotisk 

skole, kjøper elevpro-

dukter og andre ting. 

Produkter og skoleløp 

var litt som før, mens 

det bare var 7. trinn 

som gjennomførte en 

kveldsaksjon: En "TV-

innsamlingskveld" 

som ble streamet di-

gitalt til foresatte. 

Teams fungerte dess-

verre ikke optimalt 

akkurat denne kvel-

den, men innsatsen 

var svært god! Takk 

til elever og lærere, 

og selvsagt til alle 

foresatte som vipp-

set penger til en god 

sak. Og resultatet: 

50 000,- til kampen 

mot plast i havet.  

Veeeeldig bra! 

Klar til 

opptak!  

Program-

lederne 

gjør seg 

klar til 

sending 

fra gruppe

-rommet 

Eurofins 

AS i Ber-

gen gir 

elevene 

på 6. og 

7. trinn 

enn innfø-

ring i hva 

mikro-

plast er. 

Live fra 

Bergen! 



Nasjonale prøver er 

årlige nasjonale kart-

legginger av elevenes 

ferdigheter i lesing, 

regning og engelsk 

lesing. I år er det sær-

lig positivt at så få av 

våre femtetrinnsele-

ver er på laveste nivå, 

særlig i regning. Vi 

har mange også på 

øverste faglige nivå, 

men har enda ikke 

helt knekt koden for å 

løfte enda flere opp 

på dette nivået. Det 

hadde selvsagt vært 

kjempegøy å få til! 

Uansett viser tallene 

som vanlig at rundt 

60% av elevene våre 

er på øverste to (av 

fem) nivåer på 8. trinn 

i alle tre disipliner.  

høytiden. Frist for 

påmelding til AKS i 

julen er 30.11. Vi øns-

ker svar fra alle om 

elevene kommer eller 

ikke. Vi ber om at fris-

ten overholdes slik at 

vi kan sørge for riktig 

bemanning og god 

smittevernberedskap. 

Dersom du ønsker å 

endre fra hel til halv 

plass på AKS, er også 

30.11 en viktig dato. 

Det nærmer seg jul på 

AKS. Vi gleder oss 

som alltid til denne 

tiden, og minner eks-

tra på gode smitte-

vernrutiner fram mot 

Da går nemlig fristen 

ut for å søke om å 

bytte med virkning fra 

1. januar. Neste end-

ring er 01.08, med 

frist 30.06. Ellers 

minner vi om at byrå-

det har lagt frem for-

slag til nye takster i 

Aktivitetsskolen, bud-

sjettåret 2021. De 

nye takstene finner 

du på skolens hjem-

meside. 
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Oppfordring til alle:  

Gå til skolen! 

Du finner oppdatert info 

fra AKS på hjemmeside og 

i skoleplattformen 

AKS-info om jul, frister og takster  

Nasjonale prøver offentliggjort  

Siste møte for 

DS-leder Erik 

Munkerud skole benytter her 

anledningen til å takke Erik 

Conradi for mange års 

innsats for Munkerud skole. 

Erik har vært leder av 

skolens driftsstyre siden 

2015, og med det vært med 

på alt arbeidet rundt 

oppstart og utvikling av den 

nye Munkerud skole. Erik ble 

takket av den 16. november, 

da årets siste 

driftsstyremøte ble avholdt. 

Driftsstyret fikk også en 

gjennomgang av resultater 

på nasjonale prøver (ganske 

bra), økonomien på AKS og 

skole (ganske usikker), og 

ikke minst en gjennomgang 

av smittevernberedskapen. 

Info ligger på hjemmesiden. 

Fotolaboratorium i 5C  

Klasse 5c er en av de 

få, heldige klassene 

som har hatt besøk av 

Den kulturelle skole-

sekken i år. Tidligere i 

høst ble hele klasse-

rommet gjort om til et 

mørkerom, der eleve-

ne fikk lære å ta bil-

der med iPaden, og 

selvsagt fremkalle 

sine egne bilder. En 

spennende og kreativ 

dag for interesserte 

femteklassinger, og 

en god måte å drive 

kulturaktivitet på un-

der coronapandemien. 

Grafen over viser få elever på nivå 1, og på nivå med Oslo totalt på nivå 3 



Kino for skolepatruljen 

Årets kino for skolepatruljen end-

te opp i Kunnskapstrappa på tors-

dag, da det ikke var aktuelt for 

oss med trikk eller buss til sen-

trum. Populært likevel, håper vi! 

Ansatte — endringer 

Alltid ting som skjer på en stor 

skole, blant annet: Merete Halv-

orsrud-Munoz slutter på Munke-

rud, og begynner som undervis-

ningsinspektør på Vålerenga sko-

le. Hun erstattes av Jarle Krämer, 

som går inn som ressurslærer på 

2. trinn. Ny kontaktlærer i 7A er 

Guro Gamnes Sneltvedt, som byt-

tes fra førstetrinn. Julianne Ben-

diksen slutter som skoleassistent 

på 3. trinn, og erstattes av Emma 

Hinrichsen. 

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 

 

Koronaviruset = 

respekter den 

nasjonale dugnaden 

Småinfo  -   Småinfo  -   Småinfo -   Småinfo   -   Småinfo  

Sykkel og sparkesykkel 

Det er snart på tide å la sykkelen 

stå for våre elever, da det fort 

blir kuldegrader og glatt frem-

over. Vi ber foresatte passe litt 

ekstra på dette, og minner sam-

tidig om at det ikke er mulig for 

elever å bruke motoriserte frem-

komstmidler til og fra skolen. 

Klær og refleks 

En mørk og kald årstid nærmer 

seg. Både på skole og AKS forsø-

ker vi etter beste evne å få ele-

vene til å kle seg godt, og ta på 

refleks når de skal hjem, men vi 

rekker ikke å stå og passe på at 

dette skjer. Oppfordring: snakk 

hjemme om uteklær, refleks, når 

og hvordan, så vil de fleste både 

være varme og synlige i mørket. 

Den levende              

julekalenderen 

30. november åpnes den 

første luken i årets Munke-

rudkalender for hele skolen. 

Den levende julekalenderen 

er litt mindre felles i år, men 

stadig blir det røddag, Lu-

ciatog, hjertedag og musikk 

i skolegården. Og juletre og 

julepodcast og julevask i 

klasserom. Joda, det blir 

nok jul på Munkerud skole i 

år også. 

I år blir det ikke gjen-

nomført noen tradi-

sjonelle juleavslut-

ninger eller julefro-

koster med foresatte 

på Munkerud skole. 

Istedenfor vil alle 

klasser få tilsendt en 

digital hilsen fra klas-

serommene våre. 

Denne vil være litt 

forskjellig fra klasse 

til klasse og fra base 

til base, og sendes 

hjem til samtlige fore-

satte i klassen eller 

på basen. Vi håper 

dere setter pris på et 

lite innblikk fra dette 

rare semesteret! 

Vi vil bare publisere 

bilder av barn som 

foresatte har gitt 

godkjenning for dette 

på tidligere utsendt 

skjema. Skulle flere 

foresatte ønske at 

deres barn forekom-

mer på en slik bilde-

hilsen, evt IKKE, så 

må dere ta kontakt 

med kontaktlærer så 

fort som mulig med 

beskjed om dette.  

Annerledes juleavslutninger  

Noen skal nok få gå rundt juletreet i år, men ikke SÅ 

mange av gangen i hvert fall! 

Publisering av bilder  


