Traﬁkkvakter: Viktig at alle
foreldre stiller opp. Følg
med når det er deres tur!

Jobbe med Hjertesonen? Møt
opp på arbeidsgruppemøtet
mandag 4.11 kl 1830.

Prinsdal-posten
TRAFIKK-SPESIAL:

HVA ER EN HJERTESONE?

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

4.11
1.12
2.12
20.12
Før jul?

FAU/gruppemøter
Julegrantenning
FAU/gruppemøter
Siste dag før juleferien!
Hjertesone-start!

PRINSDAL-POSTEN er et
samarbeid mellom FAU
(Foreldrearbeidsutvalget)
og Prinsdal skole. Den
sendes ut til alle foreldre,
elever på 3-7 trinn og
ansatte 4-6 ganger i året.

En Hjertesone er en rekke tiltak
for å gjøre skoleveien trygg. Det
er for eksempel droppsone for
trygg avlevering, arrangementer
som setter fokus på sikkerhet i
traﬁkken, holdningskampanjer.

● Traﬁkktelling ved skolen,
måle hvordan elevene
kommer seg til skolen.
● Skolen lager en plan for
traﬁkkundervisningen.
● Bedre sykkelparkering, både
for elever og ansatte.
● Vurdere å lytte droppsonen.
● Klassene på skolen kan bli
med i Beintø t, Miljøagentenes konkurranse om å
gå og sykle mest til skolen.
● Vi må nok også ha en
oppstartsmarkering!
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KALENDEREN

Hurra! Prinsdal skole blir Hjertesone-skole! Det betyr at vi skal gjøre
skoleveien enda sikrere! 7. oktober hadde skolens ledelse og FAU
workshop med blant annet Trygg traﬁkk, kommunen og andre skoler i
Oslo og Akershus. Sammen skal vi framover ﬁnne og gjennomføre tiltak
som gjør skoleveien tryggere! Oppstart blir forhåpentligvis før jul.

Hva skal skje? Flere tiltak for
tryggere skolevei og større
bevissthet om traﬁkksikkerhet:

Noe du ønsker å ta opp?
Send en epost til
prinsdalfau@gmail.com

VIKTIGE TILTAK FOR
TRAFIKKSIKKERHETEN
FAU har trukket fram tre viktige
ting som bør gjøres:
1: Gjøre Høydalsveien trygg. Den
er bratt - og smal og glatt om
vinteren med is og brøytekanter.
Fra kl. 7 til 9 bør den være stengt
for biler så det blir trygt å gå der.
2: Fortau: Det bør blir trygt å gå
fra Hauketo til skolen. Derfor vil
vi ha fortau i Hauketoveien (og
gjerne i Øvre Prinsdals vei).
3: På Kongeveien bør det komme
en ekstra bom, så syklister må
senke farten der.

NYTT FRA FAU
FAUs arbeidsgrupper for traﬁkk
og fag/pedagogikk møtes første
mandag hver måned kl 18.Bli
med! Vi kan starte opp andre
arbeidsgrupper også. Kom!
FAUs arkiv med møtereferater
og annen info: FAUs arkiv
Kontakt FAU:
prinsdalfau@gmail.com

Husket å betale inn til
klassekassen og FAU!

MER OM HJERTESONEN

NYTT FRA SKOLEN

NYTT FRA AKS

Prinsdal skole og FAU søkte om å
bli Hjertesone-skole i 2018, men
da var det andre skoler som ble
valgt ut. Nå er det vår tur!

Nybygget er ferdig, og nå er det
ett års prøvedri t. I uke 44 skal
byggegjerdene tas ned, men
lysmaster til den nye ballbanen
monteres først i uke 45. Det blir
lott å få skolegården tilbake etter
1,5 års byggeprosjekt!

AKS har nå tre baseledere
fordelt på 1. og 2. trinn, 3.trinn
og 4.trinn. Det er stor grad av
sambruk med skolen, og alle
bygg er i bruk i AKS-tiden.
Det er nå også gratis kjernetid
fra 1. til 4. trinn.

Og på Prinsdal har vi dropsone,
traﬁkkvakter, re lekskampanje
og holdningskampanjer.
Men nå må skolen, elever, FAU
og foreldre samarbeide om å få
til dette!

Traﬁkkvakter: Det er viktig at
alle stiller opp på traﬁkkvaktene. Det bør være tre
foreldre hver dag: En ved
rundkjøringen, en ved krysset og
en ved innkjøringen til
parkeringen ved Hauketo skole.
Alle foreldre oppfordres til å stille
opp som traﬁkkvakt når det er
deres tur! Se vaktlisten her.
Sykling til skolen: Skolen og FAU
anbefaler at elever venter til
sykkelopplæringen er
gjennomført i 4. klasse før de
sykler til skolen på egen hånd.
Sykler de før dette, bør en
voksen sykle med. Husk at
syklene må ha lys både foran og
bak!

Kunst: Undervisningsbygg har på
vegne av Prinsdal skole søkt om
utsmykning og kunst til skolen.
Det er nedsatt et Kunstutvalg som
jobber med et kunstprosjekt til
skolen. Her har skolen en
representant. Budsjettet er på 1,5
millioner og forventes ferdigstilt
på slutten av våren 2020.

NYTT FRA ELEVRÅDET
Elevrådet har tatt opp disse
sakene så langt i år:
● Elevrådet skal bidra inn i
Hjertesone-prosjektet, og skal
bidra med traﬁkk-tellingen.
● Garderobe-aksjonen er under
planlegging.

Skolevei-tips: I stedet for å gå
Øvre Prinsdals vei fra Hauketo
kan det være lurt å gå opp til
Hauketo Barnehage og gjennom
skogen!

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.

Har du saker du ønsker å ta
opp? Noe du mener kan bli
bedre på skolen?
Er du elev kan du si fra til
læreren din. Er du forelder kan
du ta kontakt med klassekontakten, med skoleledelsen
eller FAU, som så vil ta opp
saken i riktig forum, f.eks FAU
eller skolemiljøutvalget.
Trenger vi en forslagskasse man
kan legge beskjeder i?

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!

