
og gjennomfører blant 

annet Bokuka i uke 11. 

Og for ordens skyld 

minner vi bare om at  

det aller viktigste le-

Velkommen tilbake 

fra vinterferie! Håper 

alle har hatt en fin 

uke, og lest masse 

bøker. I mars og april 

(Tema 5) setter vi 

nemlig igjen bøker i 

sentrum på Munke-

rud. Vi skal legge et 

ekstra faglig trykk på 

lese– og skrivekompe-

tansen til elevene 

våre i hele perioden, 

seforbildet for barnet 

ditt rett og slett er… 

DU!  

Klar for lesing og læring i mars  

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!  

Munkerud skole 
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STOPP! 

Her er  

MOBBEFRITT! 

Kaldt og gøy på leirskole  

For første gang på 

lenge reiste alle klas-

sene våre samtidig på 

leirskole i uke 6. Bak-

grunnen var selvsagt 

pandemien, og ønsket 

om minst mulig blan-

ding av elever. Og det 

ble en magisk uke på 

fjellet, med strålende 

sol, gnistrende føre 

og mange minusgra-

der. Fagerhøy leirsko-

le sviktet ikke i år hel-

ler, og ga Munkerud-

barna mange spen-

nende opplevelser 

både ute og inne (som 

i klatreveggen på bil-

det under).  
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se, og det var Mathias 

i 6D som gikk av med 

seieren. 100 oppga-

ver, 0 feil, og tiden 

var 2.12. En utrolig 

god tid, og vi gratule-

rer! 

Hvert år kan EN elev 

smykke seg med æren 

av å være skolens 

kronede mester i den 

lille multiplikasjonsta-

bellen. I år var det 

knivskarp konkurran-
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Godt miljø på Munkerud! 

Oppfordring til alle: 

VÆR EN GOD VENN! 

Og årets multiplikasjonsmester ble…  

Mye moro med matte i Matteuka  

Tilbake på 

gult nivå 
 

 

 

 

 

Oslo kommune satte 

barneskolene i byen på 

rødt nivå i februar, men 

ble heldigvis flyttet 

tilbake på gult nivå 

ganske raskt. Vi håper 

og tror at de fleste 

elever taklet dette bra. 

Nå er vinterferien over, 

og Oslo strammer inn 

nok en gang. Denne 

gangen rammer det ikke 

barneskolene, og vi 

fortsetter derfor med 

samme gult nivå-

rutiner, samt holder 

oppe utleielokaler til 

korps, kor, 

idrettsaktiviteter for 

barn mm.  

Godteri på skolen? Erre mulig?!  

Det tradisjonelle 

godteriglasset har 

gått rundt også i år – i 

god smittevernånd 

selvsagt. Spørsmålet 

er alltid: hvor mange 

godterier er det i 

glasset? Det ble gjet-

tet alt fra 351 til 

1632, og det riktige 

svaret var 1265. Klas-

se 3B gjettet 1125, 

og var dermed nær-

mest. Gratulerer med 

vel fortjent godteri og 

godterifest på skolen 

for 3B! (Og så overla-

ter vi tannlegereg-

ningen til mamma og 

pappa…) 

Visste du at babylo-

nerne brukte 60-

tallssystem? Eller at 

det var inderne som 

fant om tallsymbolet 

NULL? Og at ordet 

elefant på sanskrit 

betyr det samme som 

et ettall med 17 nul-

ler bak?! Nei, det viss-

te du neppe, men det 

gjør elevene på fjer-

detrinn etter mat-

teuka. Bare spør 

dem…  I uke 7 var det 

matteuke som sto på 

planen på Munkerud 

skole. Målet med uka 

er å skape engasje-

ment og moro med 

tall, regning og mate-

matikk. Motivasjon 

skaper lærelyst, og vi 

tror og håper mange 

elever fikk noen vari-

erte og annerledes 

læringsøkter denne 

uka.  

Smarte folk, men glad for at vi ikke er fra Babylon? 



Elevmedvirkning kan 

gi motivasjon og 

mestringsopplevel-

ser. Derfor er det en 

utfordring at det ofte 

er på spørsmål om 

hvordan elevene opp-

fatter sin medvirkning 

i skolehverdagen at 

elevene svarer minst 

positivt. Dette ser vi 

ganske tydelig i Triv-

sels– og Elevundersø-

kelsen. Dette er læ-

rerne opptatt av, 

fordi dette selvsagt 

reiser en del problem-

stillinger. Hva er elev-

medvirkning for små-

skoleelever? Hvordan 

gir vi elevene opple-

velsen av å medvirke, 

samtidig som vi øns-

ker å ha tydelige ram-

mer og tydelige voks-

ne i klasserommene 

våre? Spennende, 

men ikke lett! 
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Oppfordring til alle:  

Gå til skolen! 

Du finner oppdatert info 

fra AKS på hjemmeside og 

Elevene mener: Om elevmedvirkning  

Digitale møter  
 

De fleste klasser fikk 

gjennomført foreldremøter i 

januar og februar. Som 

vanlig venter vi litt med 

sjuendetrinns foreldremøte, 

der informasjon fra 

ungdomsskolen spiller en 

rolle. Dagens situasjon tilsier 

at også utviklingssamtalene 

senere i vår blir helt og 

holdent digitale. Vi vet at 

noen av dere foresatte syns 

dette er flott, mens andre er 

mindre positive til disse 

møtene på digitale 

plattformer. Nærmere info 

om dette kommer. 

Gøy på AKS i vinterferien  

Mange av elevene til-

brakte hele eller de-

ler av vinterferien på 

AKS, og der var det 

som vanlig full aktivi-

tet. Det var pølsegril-

ling i skolegården, 

bygging av lego-

monstre, karneval og 

dukketeater i Kunn-

skapstrappa med me-

re. Bildene fra uka 

finner du blant annet 

på Munkeruds face-

bookside.  

Full 

aktivi-

tet på 

AKS—

som 

det 

skal 

være 

En 
vinter-
ferie er 
over, og 
det er 
kanskje 
et helt 
år til vi 
får spi-
se pøl-
ser i 
skole-
gården 
igjen?? 



Nytt renholdsfirma 

Munkerud skole har byttet ren-

holdsfirma etter ordinær anbuds-

runde. AB Solutions Øst har nå 

vasket hos oss siden 1. februar, 

og så langt er vi veldig fornøyd.  

Studenter i praksis 

6. trinn har hatt lærerstudenter i 

praksis hos kontaktlærer Are R i 

februar, selv om perioden ble litt 

amputert grunnet rødt nivå. Nye 

studenter kommer til Munkerud 1. 

mars, både i K&H på 5. og 7. trinn 

hos lærer Dagrun S og ny praksis-

gruppe på 6. trinn hos lærer Are 

R. I uke 11 kommer en K&H-

gruppe også på 6. trinn hos lærer 

Main Kristine M. Gode rutiner sik-

res, så her er klart for læring for 

elever og lærerstudenter.  

Temaperiode 5: 

Leselyst  

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 

 

Håper alle har 

hatt en god 

vinterferie! 

Småinfo  -   Småinfo  -   Småinfo -   Småinfo   -   Småinfo  

Vår i luften, men... 

Februar er over, solen skinner, 

og temperaturen stiger. Men års-

tiden er stadig vinter, og barna 

trenger stadig gode klær. Det er 

ikke alltid det er slik at unger 

kler på seg fordi mødrene deres 

fryser...  

 

Konglepodden #8 

Ny episode av Konglepodden er 

ute. Kan høres fra hjemmesiden! 

Driftsstyre og FAU-møte 

FAU har fellesmøte for alle FAU-

representantene på torsdag 4. 

mars (digitalt selvsagt), og 

driftsstyret møtes til årets 

andre møte mandag 8. mars. 

  

Munkerud skole er nå 

blitt resertifisert som 

Miljøfyrtårn, og viser 

med dette at vi er en 

skole som (fortsatt) 

jobber for å ta gode 

valg for miljøet vårt. 

Vårens store prosjekt 

er selvsagt å få frø og 

planter i jorda i skole-

hagen. Miljøgruppene 

våre har under ledel-

se av Klimapedagog 

Peter, plukket ut frø-

poser og frøtyper, 

hvor noen må startes 

opp og plantes innen-

dørs allerede nå. 

Kompostering er også 

i vårens planer. Du 

kan se mer på hjem-

mesiden vår. 
 

Munkerud har fått 

innvilget midler fra 

Klimaetaten til byg-

ging av eget sykkel-

skur for personalet. 

Målet er selvsagt at 

flere sykler til jobb. 

På vinteren kan kan-

skje skuret i tillegg 

brukes til lagring av 

måkeutstyr til Munk-

isen. Vinn-vinn! 

Miljøsertifisert for tre nye år  

Miljøfyrtårn Munkerud for en god fremtid 

Endelig sykkelskur  


