Sommerskole-tips: Foreldre bør
samarbeide om å bringe barn
som skal til samme skole.

Glad i musikk? Lyst til å spille eller
synge? Bli med i skolekorpset eller
skolekoret da vel!

Prinsdal-posten

Få bra klassemiljø: Ta initiativ
selv og still opp når andre
foreldre tar initiativ.

Juni 2019
Et nyhetsbrev om det som skjer
på og rundt Prinsdal skole.

BLI MED - LAG SKOLEN DU ØNSKER FOR DITT BARN!

KALENDEREN

Etter sommeren vil FAUs arbeidsgrupper komme skikkelig i gang. Bli
med i en av gruppene så blir du med på å forbedre skolehverdagen:

21.6

Åpen skole: Et levende skolemiljø med aktiviteter etter skoletid.
Traﬁkk: Trygg, traﬁkksikker skolevei.
Kultur: Ja til en mer fargerik skolehverdag!
Fag og pedagogikk: Ny teknologi, ny fagplan, nettvett.
Både klassekontakter og andre engasjerte foreldre er velkommen til å
delta i arbeidsgruppene. Vi møtes første mandag hver måned kl 18-19.

NYTT FRA SKOLEN

NYTT FRA FAU

Ny inspektør 2. mai tok vi imot
vår nye undervisningsinspektør,
Christopher Sjødin. Han kommer
fra Kjelsås skole, og har jobbet
som kontaktlærer der. Han følger
opp 1. til 3. trinn.

Foreldrearbeidsutvalgets arbeidsgrupper møtes månedlig etter
sommeren, alle klassekontakter
og andre engasjerte foreldre bør
bli med!

Sjakk: Prinsdal skolesjakklag
kom på 6.plass i NM for skolelag.
Prinsdal tapte kun to runder, og
ﬁkk 9 av 14 poeng, det samme
som Oslo-mesterne fra
Bekkelaget skole. Les mer her.

Åpen skole: Første arrangement
blir åpen skole onsdag 11.9. Da blir
det brettspill- og ﬁlmkveld. Mer
info kommer i august. FAUkontingenten blir 100 kr fra neste
skoleår for å ﬁnansiere litt
innkjøp til disse kveldene.
Kontakt FAU for info:
prinsdalfau@gmail.com
Husket å betale inn til
klassekassen og FAU!
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Siste skoledag før
sommerferien!
Første skoledag etter
sommerferien.
Foreldremøter (se
egen info fra skolen)
FAU/gruppemøter
Åpen skole! Film- og
spillkveld.
FAU/gruppemøter
Åpen skole!

PRINSDAL-POSTEN er et
samarbeid mellom FAU
(Foreldrearbeidsutvalget)
og Prinsdal skole. Sendes
ut 4-6 ganger i året.

NYTT OM TRAFIKK
Traﬁkkplanen for bydelen skal
oppdateres. Både FAU og
vel-foreningen er enig om at
det må gjøres noe med
Høydalsveien, fortau i
Hauketoveien/Øvre Prinsdals
vei og ekstra bom på
Kongeveien.
Hjertesone: Vi venter på at
pilotprosjektene skal evalueres
og at andre skoler også kan
komme i gang.

MER NYTT FRA SKOLEN

NYTT FRA ELEVRÅDET

NYTT FRA AKS

iPader: Til høsten får alle nye
elever i 1. klasse egen iPad. Det
gjentas i to år, slik at om tre år vil
alle elevene på 1-3. trinn ha.

Elevrådet støtter planene om åpen
skole, og ønsker seg bl.a kurs for å
lære å lage mat fra ulike land,
spillerom der elever tar med PC,
åpen gymsal med ballspill og
leker, disco/ musikk-rom og
quiz-rom med Kahoot.

Det er ansatt to nye baseledere
som starter 1. august. Vi gleder
oss til å ta imot Veneta Petkova
og Choudhry Hussain, begge
med erfaring fra AKS.

Kildesortering er i gang:
Avfallsbøtter for mat- og
plastavfall er delt ut, med
plakater som forklarer hva som
skal kastes hvor.
Språkkampanje: Etter påske har
skolen hatt språkkampanjen “Si
hva du vil høre”. Elever og lærere
har jobbet mye med dette. Vi
håper foresatte har merket
positiv e fekt av dette hjemme og
følger opp videre.
Nye politikontakter: Prinsdal og
Hauketo har fått nye kontakter på
Manglerud politistasjon. Skolen
har bedt om at politiet besøker
skolen o tere for å bygge bedre
forhold til elevene allerede på
barneskolen.
Rusken 2019: Alle klasser bidro til
årets Rusken-aksjon, og rusket
ekstra rundt 17. mai. Håper dere
synes det var ﬁnt på skolen!

Elevrådet er veldig engasjert i
kildesorteringen, og var
ansvarlige for utdeling i klassen.

Aktivitetsskolen har aktiviteter
barna lærer av, som er preget
av lek, er godt planlagt og har
klare læringsmål.

GOD SOMMER!
SKOLEMILJØUTVALGET
Skolemiljøutvalget jobber for å
bedre skolemiljøet. Gi beskjed om
det er saker DU mener bør tas
opp!
Nettvett: Fra høsten ønsker vi å
starte en årlig kampanje for alle
trinn i samarbeid med Barnevakten. Her er noen lenker så
lenge:
● Barnevakten
● Snakk om spill
● Mobil-lappen

NYE RUTINER FOR
MELDING AV FRAVÆR:
Bruk Skolemeldingsappen
eller gjør det i Portalen.
I appen gjør du slik: Klikk
på Ny melding, og
knappen Meld fravær.
Velg hvilket barn (og evt.
hvilken skole) det gjelder.
Velg tidspunkt for fravær
(i dag, i morgen eller dato)
og eventuelt klokkeslett
Trykk Send.

Nybygget snart ferdig!
Nybygget vårt i massivtre er snart ferdig og blir klart til
skolestart. Vi får endelig et lott naturfagsrom og ny
administrasjonavdeling.
Paviljongen rives i sommer for å gjøre plass til fotballbane
og buldrevegg. Det er planlagt asfaltering av skolegården
i uke 40, og da er byggeprosjektet ferdigstilt.

Vi minner om ny e-postadresse til skolen: postmottak@ude.oslo.kommune.no
Skriv "Prinsdal skole" i emnefeltet. Skolen tar ikke lenger imot brev som leveres på kontoret!

