
Siste nytt fra skolehverdagen 
Øverst til høyre ser dere vår nye, lekre logo. Den har vår fantastiske 
kunstner og lærer, Mia, laget. Elever på alle trinn har gjennomført 
prosjektuken «Prinsdal - vårt nærområde». Under ser dere glimt og 
beskrivelser fra hva trinnene har gjort: (Flere bilder på Facebook.) 

Rektors hjørne 

Til alle elever og foreldre på Prinsdal skole. 
Etter ønske fra FAU, starter vi nå opp igjen med vår nyhetsavis 
"Prisdalsposten". Her kan dere lese små og store nyheter fra 
skole, AKS og FAU, og det vil komme en ny utgave hver måned. 
Kom gjerne med tilbakemeldinger eller ønsker om saker vi bør 
ta med.God lesing!

MAI-UTGAVE 2021 

PrinsdalsPosten 
«Trykk på læring»

Kalender  

3.5 FAU-møte 

13.5 Kristi himmelfartsdag 

14.5 FRI 

17.5 Grunnlovsdagen 
Skolen spiller inn en liten film som blir 

lagt ut på morgenen 17.mai 
24.5 Andre Pinsedag 

25.5 Driftsstyret og SMU

Småkryp 
Hver dag har bydd på tverrfaglighet. Vi har vært på tur og hatt 
både ute- og inneskole. Det har blitt jobbet med ark og papir, 
digitalt og praktisk. Elevene har laget bok.
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Småkryp og dyr i vann 
Vi har snakket om alt som er bra med Prinsdal. Så har vi 
vært på både digital og fysisk tur i nærområdet og drevet 
forskning. Elevene har laget innsektsplansjer som kan 
brukes i undervisningen og vi har møtt mange frosker. 
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Mangfold i biologi og 
befolkning 
Vi har lært om artsmangfold fra bøker, 
digitalt og direkte fra naturen. Vi har 
laget plakater og plantet hemmelige 
frø. Mangfold i befolkningen studert i 
et kulturelt perspektiv og kartlagt 
området. Vi har jobbet med tekst og 
diskutert rasisme.
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Jernalder 
Vi har jobbet med jernalderen 
både på skolen og i hjemmeskole. 
Elevene har laget langhus i Minecraft og 
vært på tur til Oldtidsveien og gravrøysene. 
I etterkant laget elevene film om turen i 
iMovie. 

4

Barskogen 
Hva lever i skogen vår? Vi har vært ute hver 
dag og hatt mange morsomme aktiviteter. Vi 
har laget 3d-figurer, laget egen natursti og 
hatt 60-leken. Det er gøy å være ute! 
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Prinsdals gårdene 
Vi har besøkt øvre og nedre 
Prinsdal gård og Burud gård. 
Elevene har fått hilse på hest og 
høre historiske godbiter. Så har de laget bondegård i 
klasserommene.
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Nabolaget vårt 
Hva finner vi i nabolaget vårt og hvor finner vi det? Barna 
har blitt bedre kjent med området de bor i. Elevene avsluttet med 
å lage en digital presentasjon. 

2

https://www.facebook.com/prinsdal


FRA AKS 
Prinsdalsprosjektet: Insektsafari og froskesafari var veldig populært. Vi 
møtte på hundrevis av frosker som hadde kalas i froskedammen. Vi traff 
også på huggormen som lever der. Vi har også utforsket nærmiljø: Lært om 
trafikkskilt og trafikkregler, vært på Burud Gård, vært på tur i borettslagene 
og lekeplassene. På 4.trinn er russetiden fullt i gang, til stor glede! 

Fra 1. august får vi en ny baserleder som skal være på 3. trinn. Sham blir på 
4. trinn og Ailin på 1.og 2. trinn 
Minner om at endring av plass må gjøres innen 30.mai. 

FRA FAU 
 • FAU har arbeidsgrupper for miljø, fag og trafikk. Til høsten kommer nye grupper som skal ordne julearrangementer og 

kulturkveld på vårparten. 
 • Trafikk: Med Hjertesonen jobber FAU for trygg skolevei, bl.a med begrensninger på parkering i Øvre Prinsdals vei og 

Høydalsveien. Snart blir det oppstartsmarkering! 
 • FAU ønsker kveldsåpent skolebibliotek/spillekveld én dag hver uke. Vi har fått 50.000 fra Sparebankstiftelsen til innkjøp av 

møbler og andre ting vi trenger til dette. 
 • Bruk foreldreplakaten vår for å bygge bra klassemiljø! 
 • Kontakt FAU på prinsdalfau@gmail.com! Mer FAU-info her: https://prinsdal.osloskolen.no/om-skolen/rad-og-utvalg/fau/. 
 • Årets siste FAU-møte blir mandag 7. juni.
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t SISTE NYTT! 
Vårens store happening, talentiaden, ble 
arrangert fredag 30.april. I fjor måtte den 
avlyses, men i år ble det for første gang i skolens 
historie arrangert en digital talentiade. Elevrådet fikk mange 
kreative videoer; dikt, dans, sang og andre digitale innslag. Alle 
kohorter så på sendingen samtidig og var med på avstemningen. 
Vinnerne ble presentert live på Teams av elevrådet. En stor 
gratulasjon til dem alle! Rektor sier: «Gratulerer til de heldige 
vinnerne!Men egentlig var alle vinnere i dag - alle de modige 
elevene som stilte opp i digital versjon for første gang. Bra jobba 
alle sammen!»

SMÅNYHETER 
Ny inspektør  

- Wenche Petrohai er vår nye undervisnings-inspektør for 
småskolen fra høsten av. Hun er i dag sosiallærer på skolen 
vår. Ny sosiallærerstilling ligger nå utlyst. 

Velkommen tilbake 
- Christopher Sjødin er tilbake fra pappaperm og har 

lederansvar for 3 og 4 trinn. Han fortsetter til høsten.  
Kartleggingsprøver  

- De siste ukene har det blitt gjennomført kartleggingsprøver 
på de ulike trinnene på skolen. Kartleggingsprøvene skal gi 
lærerne mer informasjon om klassens ferdigheter i lesing, 
regning og engelsk. Her får de verdifull kunnskap om hvilke 
temaer det må fokuseres ekstra på i tiden framover. 

God Id 
- Mange av våre elever og deres familier har nå 

Ramadan og vi ønsker alle en god Id. 
17.mai 

- Dessverre blir det ikke vanlig 17.mai i år heller. 
Vi lager en film som vi legger ut på skolens 
nettsider om morgenen på 
nasjonaldagen. 

KoronaNytt - gult nivå 
- Førstkommende mandag, 10.5, er skolen tilbake 

på gult nivå. Det betyr at alle elever på mandag 
møter opp til vanlig tid i sine vante klasser. Vi 
takker alle for strålende innsats på rødt nivå. 

LÆRINGSMILJØ 
Den siste tiden har alle trinn hatt  
empati i fokus i det sosiale 
arbeidet. «Si det du vil høre - 
aksjonen» står sentralt i 
arbeidet. Det handler om å 
framsnakke hverandre. Trinnene 
har jobbet med etiske 
dilemmaer og det å sette seg i 
andres sted. De har jobbet med 
å vise empati og å gi hverandre 
gode råd.

DRIFTSSTYRET OG SMU 
Driftsstyret og 
Skolemiljøutvalget (SMU) møtes 
til årets siste møte den 25.mai. 
Saker dere ønsker skal bli tatt 
opp i SMU, kan meldes til leder 
Petter Lein: petter@futur.no

Ansvarlig redaktør: Kjersti Vågmo / Nyhetsredaktør og teknisk ansvarlig: Lars-Gunnar Hovde
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