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Kjære alle elever og foreldre ved Prinsdal skole,
Da nærmer vi oss slutten av november og det har vært
mye god innsats på skolen.
Vårt tverrfaglige skoleprosjekt: "Mørke dager, mørke netter" er nettopp
avsluttet. Her jobbet elevene med ulike typer kunst og elevarbeider
som har med høst, mørket og mørketid å gjøre. Det har resultert i
mange otte elevarbeider. Det er lagt ut mange ne bilder på
Facebook og hjemmesiden, og dere må gjerne ta en titt!
Vi er i gang med åpent bibliotek på onsdager, der elevene inviteres
trinnvis. Det har vært hyggelig å se at tilbudet blir tatt godt imot.
Elevene gjør lekser, spiller spill på brett eller læringsbrett, blar i bøker
og er sammen med venner.

KALENDER
22.12.21 - 3.1.22: JULEFERIE

29.11.21
06.12.21
21.12.21
04.01.22

Ellers har skolen ansatt en ny undervisningsinspektør som skal tiltre
1.1.2022. Hun heter Elisabeth Amble Larsen, og kommer fra tilsvarende
stilling på Stenbråten skole. Vi gleder oss til å bli kjent med henne og ønsker
henne velkommen til skolen vår.
Våre nye kunstverk: "Leik" – skulpturen i skolegården og og skissene i
foajéen, har blitt fotografert av Kunstutvalget v/ Knut T. Isaksen til Oslo
kommunes kunstsamling. Takk til elevrådsrepresentantene som stilte opp til
fotograferingen. Lengre ned i Prinsdalsposten kan dere se noen av bildene.

FORTSATT GOD SENHØST OG GOD FØRJULSTID TIL DERE ALLE!
Hilsen rektor Kjersti Vågmo

ØKT SMITTE PÅ SKOLEN OG I OSLO
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Vi har den siste tiden sett økt smitte på skolen og i Oslo generelt.
Mellomtrinnet bør testes i henhold til massetestingsregimet, og
øvrige elever bør testes dersom de har symptomer eller har vært i
kontakt med noen som er smittet. Hold barna hjemme dersom de
er syke!

FAU-møte
Siste skoledag før jul
Første skoledag etter nyttår

Se ellers egen juleinfo med datoer for ulike
samlinger og evenementer i juleperioden.
Denne blir sendt ut til foresatte i slutten av
november.

Resultatene på årets nasjonale prøver i engelsk, lesing og regning viser at
våre elever presterer omtrent som tidligere år. I engelsk skårer våre elever
veldig bra — helt på nivå med gjennomsnitt for Oslo. I lesing og regning noe
under, men helt på linje med snittet for Norge. Lærerne bruker resultatene
til å følge opp elevene, og skolen jobber med å nne styrker og
utfordringer som hele skolen skal jobbe videre med. På utviklingssamtalene
som pågår i disse dager, får elevene og foresatte informasjon om
utviklingen til den enkelte eleven.

Følg oss gjerne på Facebook. Der legges det ut nyheter fortløpende.
Jeg ønsker dere alle en n november og mørketid videre, snart starter
advent og juleforberedelsene. Det gleder vi oss til på skolen!

Møter for SMU og Driftstyret

TIPS TIL FØRJULSTIDEN
- Mørketiden er her - bruk
re eks!

- Elevene må ha med seg
godt med klær nå som
vinteren er i anmarsj. Sjekk
ukeplanen til klassen om
de skal ha utegym eller om
de skal på tur den
kommende uken!

- Les gjerne bøker om jul og

juletid. Det nnes også et
vell av tilgjengelige bøker
via appene Pickataleforkids
og Skolen på
læringsbrettet til elevene.

FRA AKTIVITETSSKOLEN
1 og 2. trinn har i november hatt fokus på ord og
begreper. Vi har hatt mange morsomme aktiviteter.
3.trinn har hatt klokka som tema i november og målet
har vært å lære klokka.
Vi har snakket om digital og analog klokke, hatt
kahoot om klokka og laget egen klokke. I desember
vil tema være jul og vi skal skape god julestemning
på AKS. Vi skal blant annet ha julekalender,
juleverksted, jule lm og andre koselige
juletradisjoner.
Elevene fra 1.-4. trinn hadde en n markering av
Halloween med mye moro og skrekk. Vi takker
foreldrene fra 3. og 4. trinn som tok ansvar for baking
av kaker og annen snacks.

Det blir blant annet musikk, dans og mote-show. AKS
har også et samarbeid med Låven fritidsklubb der
elevene fra 4.trinn er annenhver torsdag.
• 26. november skal vi ha bursdagsfeiring for
november barna.
• 30. november skal FAU ha Lysnisseverksted for
1-4. trinn i AKS tiden.
• Vår kjære AKS-leder Vivian har 40-årsjubileum i
Oslo Kommune.
• AKS har heldagsåpent fra 22. desember-3. januar
(STENGT JULAFTEN og NYTTÅRSAFTEN).
Elever med gratis kjernetid kan komme mandag
27.12 , tirsdag 28.12 og mandag 02.01 fra kl.
09.00-15.00. Påmelding vil bli sendt ut.

I samarbeid med skole og AKS inviterer 4. trinn
foresatte til en juleavslutning 9. desember kl 17:00 i
gymsalen. Elevene er godt i gang med forberedelser.

Skoleprosjekt: «Mørke dager, mørke netter»

4.

4. trinn har jobbet med diktkomposisjon og
lydinstallasjoner. Trinnet snakket også om
nordlys og hva som forårsaker dette. I K&H
laget de skumle tegninger som handlet om
mørket.
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3.

3. trinn har utarbeidet en digital bok titulert
«Mørke dager, mørke netter». De har også
ordnet i stand en nordlysinstallasjon, en
dramatisering og en faktasamling om
hvordan ulike dyr tilpasser seg mørket.
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2.

2. trinn har jobbet med planetene. De har
lest, skrevet og laget modeller om det de
har lært. De sang også sanger om planeter
både på norsk på engelsk.

fl

1.

1. trinn jobbet med mørketid som tema. Det
var fokus på re eks og det å være trygg i
mørket. Trinnet jobbet også med
skyggebilder.

5.

Under prosjektukene har 5. trinn arbeidet
med spøkelsesfortellinger. De har arbeidet
med beskrivelser og fortellingsstruktur, spilt
inn fortellingene og laget et skremmende
lydspor samt utsmykket klasserommene
med nifse dekorasjoner. Denne
skremmende installasjonen ble vist frem til
de som våget å komme på besøk.

6.

6. trinn har tatt utgangspunkt i eventyr fra
«Tusen og én natt». Det ble lagt opp til et
gruppearbeid der arbeidet skulle kulminere i
en framføring av eventyret der de bl.a kunne
ha med monologer, skuespill, musikk, bilder
eller tekster i presentasjonen.

7.

7. trinn valgte temaet «Harry Potter» til
prosjektukene. De lekte rumpeldunk,
spikket tryllestav, blandet eliksirer (syrer og
baser) og jobbet med forholdsblanding i
matematikk. Alle elevarbeider igjennom
prosjektperioden ble lagret i en elevmappe
som brukes til vurderingsarbeid.

Se et lite utvalg av bilder fra
prosjektet lengre ned i
Prinsdalsposten!

SKOLENS NYE KUNSTVERK (FOTOGRAF: KNUT T. ISAKSEN)

DIVERSE INFORMASJON

BlimE-dagen
Fredag 19. november gikk den
årlige BlimE-dagen av stabelen.
Alle elevene var samlet ute i
skolegården kl. 12:00 for å danse
og synge til årets BlimE-låt.
Sangen heter «Dynamitt» og er
sunget av artisten Nicolay Ramm.

Ny undervisningsinspektør på
Prinsdal skole
Elisabeth Amble Larsen tiltrer en
stilling i ledelsen på Prinsdal skole
1.1.2022. Vi ønsker henne
velkommen til oss!

BlimE er NRK Supers
vennskapskampanhe er målet er å
fremme vennskap og omsorg for
hverandre.

Juleforberedelser
Julen nærmer seg med
stormskritt, og skolen er i full
gang med å planlegge
førjulstiden på Prinsdal. Det vil bli
lagt opp til adventsmarkeringer,
juleverksted, pepperkakespising
og julestemning på alle trinn. Følg
med i neste utgave av
Prinsdalsposten. Der vil det
komme en oppdatering med
bilder og informasjon om diverse
juleaktiviteter på trinnene.
Jubilanter på skolen!
Vi gratulerer Surinder og Vivian
med henholdsvis 25 og 40 år i
kommunen!

«Meg og kammeraten min»

Teaterstykket Sinna Mann
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På onsdag 17. november kk alle
elever på 2.-7. trinn anledning til å
se på teaterstykket «Sinna Mann» i
skolens gymsal. Det er Egal Teater
som står for oppsetningen, i
samarbeid med Oslo Kommune. I
tillegg til skuespillere og
lydteknikere var også
helsesykepleierne og skolens
politikontakt til stede for å snakke
med elevene i etterkant av
forestillingen. Takk for besøket!

Fredag 19. november var «Meg
og kammeraten min» på besøk på
skolen. Martin Hagfors og Erik
Johannessen fremførte musikk og
morsomme historier om livet i
Oslofjorden og om stokkmauren
som er performancekunster.
Fotograf Marte Amanda Vannebo
serverte spillet med levende
bilder på lerret.

FRA FAU
HUSK FAU-KONTINGENTEN! FAU har mange
aktiviteter på gang, og trenger støtte fra dere
foresatte for å gjennomføre disse! Vipps kr 100 til
112511 (eller sett inn på konto 9001.28.11178).
Pengene kommer barna til gode!
SKOLEBIBLIOTEKET har startet opp med
kveldsåpent bibliotek, i uke 46 var det for 7. trinn.
FAUs arbeidsgruppe for miljø og kultur er i full gang
med arbeidet for å oppgradere biblioteket - det vil vi
snart se resultater av!
TRAFIKK: Tra kksikkerheten er forhåpentligvis blitt
enda litt bedre etter at det kom opp skilt i nedre del
av Høydalsveien slik at det nå er forbudt å parkere i
hele Høydalsveien. Vannlekkasjen i midten av bakken
er også tettet så vi unngår farlige isforhold i vinter.
Husk å stille opp når klassen har tur som tra kkvakter!
LYSNISSER: På Prinsdal tar vi nå opp igjen
tradisjonen med lysnisser. Arbeidet for å få til
juleverksted for Gnist- og glededagen 1. desember
er i full gang! Dette er for 1-4. trinn, men det er også
planlagt skolekino for 5-7. trinn senere i desember.
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NATTERAVN: 7. trinn skal igang med
natteravning i samarbeid med Hauketo skole. I høst
uke 48-50 og til våren uke 14-17.
fi
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NOEN BILDER FRA HØSTPROSJEKTET «MØRKE DAGER, MØRKE NETTER»

SKOLEHAGE: Hagen rund vaktmesterboligen på
nordsiden av skolen kan tas i bruk som skolehage.
FAU oppfordrer skolen til å starte arbeid med dette,
slik at den kan tas i bruk snart - gjerne allerede til
våren!
NESTE FAU-MØTE er 6. desember, her er noen av
sakene som tas opp: Valg av FAU-representanter til
driftsstyre og skolemiljøutvalg, budsjett og vårens
foreldremøter med (valg til neste års FAU).
INFO: Info om FAU, referater fra møtene, årskalender,
oversikt over arbeidsgrupper og foreldrekontater
nnes på FAUs nettside: https://
prinsdal.osloskolen.no/om-skolen/rad-og-utvalg/fau/
Ta gjerne kontakt på prinsdalfau@gmail.com. Og takk
til alle FAU-representanter og klassekontakter som
står på for å gjøre skolen enda bedre for barna våre
på Prinsdal skole!
GOD JUL OG TAKK FOR I ÅR!
Hilsen FAU-styret ved Jan Thure Bolstad (leder)

