
 

17. mai:  Husk å bli med på 17. mai 
– både i toget og på Hauketo 
skole etterpå! 

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

Foreldreundersøkelsen:  Husk 
svarfristen fredag  12. april! 
Mange har ikke svart ennå! 

Prinsdal-posten  April 2019 
Et nyhetsbrev om det som skjer 
på og rundt Prinsdal skole. 

Hei alle elever og foreldre/foresatte på Prinsdal skole!  
Her får du  vårt nye nyhetsbrev for Prinsdal skole. Vi vil sende det ut 3-4 
ganger i halvåret. Det vil være kortfattet over to sider så det kan leses av 
både elever og foreldre/foresatte. Kom gjerne med tilbakemeldinger om 
hvordan dette kan bli bedre, eller om saker som bør tas med. 
 
                        Hilsen Prinsdal skole ved rektor Kjersti Vågmo 
                        og FAU (Foreldrearbeidsutvalget) ved Jan �ure Bolstad 

KALENDEREN 

12. april: Talentiaden! 
15. april: Påskeferien begynner 
1. mai: Arbeidernes dag – skolefri 
5. mai: Klesbyttemarked i kirken 
6. mai: FAU stormøte 
17. mai:  Hurra – tog og fest! 
25–26. mai: Loppemarked 

NYTT FRA SKOLEN 

 
Miljøvennlig skole!  Nå er 
Prinsdal skole endelig 
Miljøfyrtårn! 11. mars ble det 
markert i rådhuset. 
LES MER HER 
 
Dysleksivennlig skole:   22. mars 
ble det det markert at Prinsdal 
skole er dysleksivennlig skole. 
Plakett ble overrakt �ea og Kai i 
elevrådet av Knut Rinden, leder i 
Dysleksi Norge. Dette skjedde 
med en  høytidelig markering for 
elevene på 4 – 7. trinn. Byråd Inga 
Marte �orkildsen besøkte skolen 
og overvar markeringen, der det 
var �lotte elevinnslag med sang, 
dans, musikk og taler. 

NYTT FRA ELEVRÅDET 

Hvert år arrangeres Talentiaden – 
en talentkonkurranse der alle 
elevene kan delta. Talentiaden 
arrangeres 12. april, og vinneren 
får en premie sponset av FAU. 
Flere av deltakerne vil opptre på 
scenen på 17. mai.  
 

 
 
SKOLEMILJØUTVALGET 

Elevundersøkelsen for 7. trinn er 
klar. God fremgang på de �leste 
indekser, over Oslosnittet. Lite 
mobbing.  SE TALLENE HER . 
 
Nettvett:   Fra høsten ønsker vi å 
starte en årlig kampanje for alle 
trinn i samarbeid med 
Barnevakten. FAU støtter  dette. 
 
Skolemiljøutvalget jobber 
for å bedre skolemiljøet. Gi 
beskjed om det er saker DU 
mener bør tas opp! 

NYTT FRA FAU  

FAU (Foreldrearbeidsutvalget) 
jobber nå for å øke foreldre- 
engasjementet for å skape et 
mer levende skolemiljø. Fire 
arbeidsgrupper er startet opp: 
Trafikk, Miljø/aktivitet, 
Fag/pedagogikk og Kunst/ 
kultur.  Alle foreldre/foresatte 
som ønsker kan delta i disse – 
ikke bare klassekontaktene. 
 
FAU foreslår at fra høsten 
møtes arbeidsgruppene den 
første mandagen hver måned 
– samme dag som FAUs 
styremøter. 
 

 

PS: Har du husket å betale 
til klassekassen og FAU? 

https://prinsdal.osloskolen.no/nyhetsarkiv/prinsdal-er-miljosertifisert/
https://skoleporten.udir.no/rapportvisning/grunnskole/laeringsmiljoe/elevundersoekelsen/prinsdal-skole?orgaggr=o&kjonn=a&trinn=7&sammenstilling=1&fordeling=2


MER NYTT FRA SKOLEN 

Nybygget  er forsinket og vil ikke 
være klart til skolestart. Det vil 
være klart til bruk i september. 
 
IT-satsing:  Det blir innkjøp av 
iPad til alle elevene på 1. trinn til 
høsten. Dette skal gjøres i tre år, 
slik at i 1–3. trinn har iPad.  
 
Statlige kartleggingsprøver  i 
lesing, regning og engelsk 
avholdes på  1–3. trinn før påske 
 

 
Europakveld:  6.trinn fikk vist 
foresatte og søsken hva de har 
jobbet med. Det var smaksprøver 
fra ulike land og kulturelle 
innslag med bl.a  tradisjonell 
dans. 
 

 
Boknatt:  4. trinn har hatt boknatt 
med besøk av forfatter Marius 
Horn Molaug. Han fortalte fra 
«Verdens verste»-bøkene sine. 
Litt lite søvn, men fornøyde barn 
dro hjem fredag morgen. 

BRUK SKOLEMELDING 
VED SYKDOM: 
Send melding både til skole 
og AKS. Kontoret får beskjed 
om og følger opp elever som 
er borte uten melding. 
 
Send for eksempel  
PRI 1A Eva er syk i dag. Hilsen 
pappa’n.   
 
Alternativt kan SMS sendes 
til  5944 7270. 

 

NYTT  FRA AKS 

Det utlyses to baselederstillinger 
for neste skoleår, og det blir gratis 
kjernetid for 4.trinn. 
 
Hytteprosjektet  til 3. trinn fikk 
besøk av prosjektleder Kristine 
Dehli  for AKS (Prosjekt lesing og 
regning) fra Ude. Hun var 
imponert over hyttebyggings- 
prosjektet, læringen og 
mestringsgleden, og vil gi oss en 
gave som vil la oss kunne lage 
va�ler og toast ute i naturen. 
 
4. trinn  forbereder seg til 
russetiden som starter  2. mai. 
Alle gleder seg! 
 
Aktivitetsskolen  støtter skolens 
arbeid med ferdigheter og fag 
gjennom  læringsstøttende aktiviteter 
innen regning, lesing, skriving og 
språk . Det skal være  lystbetont og 
preget av lek, godt planlagt og ha 
tydelig formulerte læringsmål. 
 

MER NYTT FRA FAU 

FAU på Prinsdal og Hauketo 
har startet samarbeid med 
FAU-ene på andre skoler i 
bydelen (Toppåsen, Holmlia, 
Lusetjern, Hallagerbakken, 
Rosenholm). 
 
FAU vil også prøve å være 
tilstede på noen av møtene i 
elevrådet. Elevrådet 
oppfordres også til å ta opp 
saker gjennom  SMU.  
 
Kontakt FAU: 
prinsdalfau@gmail.com 
 

 
 
NYTT OM TRAFIKK 

Trafikkplanen  for bydelen skal 
oppdateres. FAU og skolen vil 
gi tilbakemeldinger om dette.  
 
Hjertesone:  Prinsdal søkte i 
høst om å bli pilotskole for 
Hjertesone-prosjektet. Vi ble 
ikke det i første omgang, men 
vi håper at vi blir det etter 
hvert. En hjertesone er en 
trafikksikker, bilfri sone rundt 
skolen. 

 
 

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

 

GOD  PÅSKE! 

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


