
 
Rektors hjørne


Kjære alle elever og foreldre ved Prinsdal skole 

Vel møtt til et nytt skoleår!  

Vi håper dere alle har hatt en fin sommer, og vi gleder oss til å møte 
alle elevene våre igjen. Vi åpner skolen på grønt nivå og håper at 
smittesituasjonen er under kontroll fremover. Grønt nivå innebærer 
at ingen syke skal møte på skolen, at det skal være god hygiene og 
normalt renhold. Vi skal fremdeles unngå håndhilsing, klemming og 
unødvendig fysisk kontakt i den grad det er mulig, og ansatte skal 
holde god avstand til hverandre. Vi kan ha vanlig organisering uten 
kohorter, og elever kan være sammen på tvers av klasser og trinn. 
Hvis det blir en økning i smitten kan tiltaksnivået bli strengere igjen. 

Høstens foreldremøter avholdes før høstferien. Møtene starter kl. 
18:00 i gymsalen med en felles del for trinnet der skolens ledelse 
deltar. Deretter blir det klassevise møter. AKS deltar på trinn 1-4. 

Vi oppfordrer alle til å gå til skolen. Dersom barn leveres pr. bil, må 
"drop off"-sonen ved AKS benyttes. Ved parkering, benytt plassen på 
nedsiden ved Tennishuset. 
 
Vi oppfordrer dere til å følge med på skolens hjemmeside og på 
Facebook der informasjon blir lagt ut fortløpende. Viktig informasjon 
finner dere under fanen "For elever og foresatte" på skolens 
hjemmeside. 
 
- Informasjon om rett til særskilt språkopplæring  
- Ordensreglementet  
- Ferie –og fridager  
- Permisjonsreglementet (benytt eget skjema) 
- Skjema for å søke permisjon for elever 
- Oslostandard for samarbeid hjem/skole 
 
LYKKE TIL MED SKOLESTART! 
Hilsen rektor Kjersti Vågmo

PrinsdalsPosten
KALENDER  
16.8.21   Første skoledag 

19.8.21   Åpning av Hjertesone 

26.8.21   Foreldremøte 7. trinn 

30.8.21   Leirskole for 7. trinn 

01.9.21   Foreldremøte 1. trinn 

02.9.21   Foreldremøte 3. trinn 

06.9.21   Første FAU-møte 

07.9.21   Foreldremøte 4. trinn 

14.9.21   Foreldremøte 2. trinn 

16.9.21   Foreldremøte 5. trinn 

21.9.21   Foreldremøte 6. trinn

FRA AKS 
2. august åpnet AKS etter ferien på grønt nivå. Endelig kunne vi være flere sammen, leke og ha 
aktiviteter på tvers av trinn. Det var så hyggelig å møte mange nye skolestartere og «gamle» elever 
igjen! Vi har hatt fokus på vennskap, trygghet og trivsel. 

Vi har fått en ny baseleder på 3. trinn som heter Yllka. Ailin er baseleder for 1. og 2. trinn, og Sham er 
baseleder for 4. trinn.

TIPS FOR HØSTEN 
- Les bøker med barna! 
- Gå eller sykle til skolen 

om det er mulig. 
- Husk klær etter vær — 

snart går vi den våte 
høsten i møte! 

- Bli kjent med 
eventuelle nye elever 
og foresatte i klassen.

August 
2021

https://prinsdal.osloskolen.no/
https://www.facebook.com/prinsdal
https://prinsdal.osloskolen.no/for-elever-og-foresatte/reglement-og-skjema/rett-til-sarskilt-norskopplaring/
https://prinsdal.osloskolen.no/for-elever-og-foresatte/reglement-og-skjema/ordensregler/
https://prinsdal.osloskolen.no/fagtilbud/satsingsomrader/ferie-og-fridager/
https://prinsdal.osloskolen.no/for-elever-og-foresatte/reglement-og-skjema/permisjonsreglement/
https://prinsdal.osloskolen.no/siteassets/dokumenter/soknad-om-permisjon-fra-opplaringa.pdf
https://www.oslo.kommune.no/skole-og-utdanning/kvalitet-i-osloskolen/samarbeid-mellom-hjem-og-skole/#gref


INFORMASJON OM SKOLESTART  

Skolestart for alle elever er mandag 16. august. Nye førsteklassinger møter kl. 10:15 ved flaggstangen i den store 
skolegården for opprop. Deretter vil de være ca. én time i klasserommet. Foresatte kan dessverre ikke være med 
inn i klasserommet, men må vente ute. Elever på 2.-7.trinn møter utenfor sitt bygg kl. 08:30, og skoledagen 
avsluttes kl 13:00 for dem. Elever på 1.-4. trinn som har plass, kan være på AKS etter skoletid. 

HJERTESONE 

«En hjertesone rundt skolen gjøre det sikrere for elevene å gå eller sykle. Mindre biltrafikk og tryggere stopp- og 
hentesoner er bra for alle!» 

Prinsdal skole er har vært en del av Hjertesone-prosjektet, og markeringen av dette vil skje torsdag 19. august fra 
kl. 8:00. Det blir taler, snorklipping og øvrige innslag. Representanter fra skolen, elever, FAU og Bymiljøetaten vil 
overvære åpningsseremonien.

LÆRINGSBRETT 1:1 PÅ PRINSDAL SKOLE 
Prinsdal skole innfører læringsbrett 1:1 for alle elever fra og med starten av skoleåret 2021/2022. Dette vil i 
praksis si at alle elever vil ha sitt eget personlige læringsbrett som de vil bruke på skolen og etter hvert 
hjemme. Flere av elevene på småtrinnet har hatt denne muligheten allerede, og vi er nå glade for å kunne 
tilby dette til alle våre elever på de syv trinnene. 

I de siste årene har samfunnet vårt opplevd en grad av digitalisering som vi bare for noen tiår siden ikke så for 
oss. Vi ser av denne utviklingen at fremtiden stadig vil ble mer digitalisert. Vi ønsker å gi være elever de beste 
forutsetninger for å mestre den digitale fremtiden, og stå rustet til å møte de muligheter og utfordringer som 
vil møte oss som individer og samfunn. 

Våre egne erfaringer så langt i prosessen sier at denne satsingen har mange gevinster opp mot elevenes 
læring, bl.a: 

- Kreativitet og høyere bevissthet på mål utvikles. 
- Elevene aktiviseres i større grad. Lyd og bildestøtte er lett tilgjengelig, og læring 

kan skje uavhengig av tid og rom. 
- Det er motiverende. 
- Det gir rom for økt grad av tilpasset opplæring. 
- Elever får vist frem arbeid, og får trent på å presentere samt sette ord på egen 

læring. 
- God dokumentasjon over elevenes læring og utvikling. 
- Læring blir rett og slett mer synlig. 
- Et dysleksivennlig undervisningsverktøy. 

Selv om vi nå går inn i denne satsingen for alle trinn vil vi på ingen måte legge bort all 
«tradisjonell» undervisning. Vi ønsker at det digitale og tradisjonelle skal gå hånd i hånd, med fortsatt fokus på 
blant annet funksjonell håndskrift, regning og skriving på papir samt undervisning ved hjelp av fysiske 
lærebøker og lesebøker. 

For sommerferien ble det sendt ut en foreldreundersøkelse til foresatte som har elever som har benyttet 
læringsbrett i undervisningen i løpet av de to siste årene. Denne undersøkelsen ga oss mange verdifulle 
tilbakemeldinger som vi tar med oss videre i utviklingsarbeidet på skolen. Det vil komme en tilsvarende 

undersøkelse i løpet av skoleåret som alle foresatte vil få anledning til å svare på.



SKOLENS LEDERTEAM 

- Kjersti Vågmo - Rektor 
- Erik Magnussen - Assisterende rektor (5.-7. trinn) 
- Christopher Sjødin - Inspektør (3.-4. trinn) 
- Wenche Petrohai - Inspektør (1.-2. trinn + spes.ped) 

Vi ønsker Wenche Petrohai velkommen som en del av ledergruppa på skolen. Hun tar over stillingen fra Lars-
Gunnar Hovde som har tiltrådt en annen stilling utenfor Oslo kommune.. 

Kontaktinfo til skolens sosiallærer Mihaela Marcussen: mihaela.marcussen@osloskolen.no - Tlf.: 46942307 

Kontaktinfo til Skolehelsetjenesten (helsesykepleiere):  

Hege Marie Horgen: hege.marie.horgen@bsn.oslo.kommune.no - Tlf. 91 66 06 56 
Merete Nilssen: merete.nilssen@bsn.oslo.kommune.no - Tlf. 45 72 82 17 

KONTAKTLÆRERE PÅ PRINSDAL SKOLE - SKOLEÅRET 2021/2022 

1A: Monica Bjertnæs - monica.bjertnas@osloskolen.no    
1B: Marius With - marius.with@osloskolen.no 
1C: Kine-Susann Porsbøll Spolén - kine-susann.spolen@osloskolen.no  
2A: Fru Bourne - lisa.bourne@osloskolen.no   
2B: Aynur Eren - aynur.eren@osloskolen.no  
2C: Amnah Khan - amnah.khan@osloskolen.no 
3A: Veneta Petkova - veneta.petkova@osloskolen.no 
3B: Kate Ezzari - kathe.ezzari@osloskolen.no 
3C: Vanja Lersveen - vanja.lersveen@osloskolen.no 
4A: Heidi Lundemo - heidi.lundemo@osloskolen.no 
4B: Marte Thorstein - marte.thorstein@osloskolen.no 
4C: Erik Hjelde - erik.hjelde@osloskolen.no 
5A: Tale Mamen - tale.mamen@osloskolen.no 
5B: Rana Abuawad - rana.abuawad@osloskolen.no 
5C: Oskar Refsnes - svein.refsnes@osloskolen.no 
6A: Harald Stedje - harald.stedje@osloskolen.no 
6B: Stian Jansson - stian.jansson@osloskolen.no 
6C: Marit Holmøy - marit.holmoy@osloskolen.no 
7A: Khadija Laamimach - khadija.laamimach@osloskolen.no 
7B: Monika Wulfken - monika.wulfken@osloskolen.no 
7C: Tayiba Ashraf - tayiba.ashraf@osloskolen.no 

NYANSATTE PÅ PRINSDAL SKOLE 

Vi ønsker Amnah Khan og vernepleier Miriam Tesdal velkommen som nyansatte på skolen vår i år. 
Amnah går inn som kontaktlærer for 2C, og Miriam skal jobbe på 1. trinn. Vi ønsker samtidig Stian 
Jansson hjertelig velkommen tilbake til lærerstaben etter et år på en annen Osloskole. 
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FRA FAU 
Gjøre skolen bedre: Gjennom FAU kan alle vi 
foreldre bidra til å gjøre skolehverdagen bedre for 
barna våre. Velkommen til alle nye FAU-medlemmer 
som vil hjelpe til med dette! 
Miljø! Etter lang tid uten å kunne treffe andre 
foreldre og elever er det nå viktig å ha fokus på å 
bygge bra klassemiljø igjen! Lag arrangementer for 
klassen og trinnet. Bruk foreldreplakaten: https://
prinsdal.osloskolen.no/siteassets/andre-saker/
foreldretavle-prinsdal-skole.pdf 
Arbeidsgrupper: FAU har til nå hatt 
arbeidsgrupper for trafikk, miljø og fag. Nå får vi to 
nye arbeidsgrupper som skal sørge for 
julearrangementer og sommeravslutning og kultur 
(foreldreforedrag og kulturkveld. 
Trafikk og hjertesone på Prinsdal: Prinsdal har 
blitt hjertesone-skole! FAU og skolen har 
samarbeidet med Bymiljøetaten og andre for å 
gjøre skoleveien tryggere. Offisiell åpning blir 
torsdag 19. august. Skolen og FAU vil jobbe videre 
for at skolen også skal sertifiseres som trafikksikker 
skole. 
Trafikkvakter: Alle foreldre stiller som trafikkvakter, 
hver klasse har ansvar for to uker hver gjennom 
skoleåret. 
Dropp bilen: La barna gå eller sykle til skolen. Lag 
følgegrupper for de minste.  Bruk drop-sonen hvis 

du som som forelder absolutt må kjøre barna til 
skolen. 
Biblioteket: FAU og skolen jobber med 
kveldsåpent skolebibliotek og spillekveld én dag 
hver uke. Planen er å starte opp med dette i løpet 
av høsten.  
Natteravn: Hauketo skole har startet opp med 
natteravn igjen på Hauketo/Prinsdal. 7. trinn bli 
invitert til å delta. 
FAU (foreldrenes arbeidsutvalg) består av én 
foreldrekontakt fra hver klasse (som er med i to år - 
eller mer), og møtes månedlig. Første møte i år blir 
6. september. Saker dere ønsker skal tas opp av 
FAU kan meldes til klassens FAU-kontakt eller til 
prinsdalfau@gmail.com 
 
Foreldremøter: Før foreldremøtene holder 
foreldrekontakten i hver klasse et planleggingsmøte 
med kontaktlærere for sin klasse. 
FAU-bidrag! For at vi skal kunne finansiere tiltak for 
barna på skolen er det viktig at foreldre støtter opp 
med å betale FAU-bidraget når klassekontaktene i 
løpet av høsten sender ut oppfordringer om det! 
Info: Mer info om FAU og referater fra møtene 
finnes her: https://prinsdal.osloskolen.no/om-
skolen/rad-og-utvalg/fau/ 

Ansvarlig redaktør: Kjersti Vågmo / Nyhetsredaktør og teknisk ansvarlig: Christopher Sjødin 
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