
 

 

Kjære alle elever og foreldre ved Prinsdal skole, 

Da står høstferien for døra og vi er godt i gang med 
skoleåret. 

Det har skjedd mye på skolen disse høstukene. Foreldremøtene er avholdt, 
FAU, Driftsstyret, Skolemiljøutvalget og elevrådet har  
kommet godt i gang. Vi har hatt Kick-off for Hjertesone, høytidelig 
overtagelse av skulptur med byrådsbesøk og vi har kåret vinner av 
Beintøft-konkurransen. 5. trinn har hatt nasjonale prøver, og resultatene her 
gir oss en god oversikt over hvordan vi kan hjelpe våre elever videre i 
læringen. 7. trinn har vært på leirskole en fin høstuke på Jotunfjell. I 
klassene og på AKS jobbes det nå med emnet ANSVAR i 
læringsmiljøarbeidet. 

Når vi møtes igjen etter høstferien, har vi vår årlige vennskapsuke. 
Følg med på Prinsdal skole og Aktivitetsskole sin Facebook. Her legges det 
ut bilder og informasjon fortløpende. 
  
Skolen er nå tilbake til vanlig drift. Vi kan omgås på vanlig måte og 
"meteren" er opphevet. Elever skal testet hjemme hver tirsdag og fredag. 

Vi har fortsatt de rådene blitt så godt kjent med; å vaske hendene ofte, 
hoste i et lommetørkle eller i albuekroken og holde oss hjemme hvis vi er 
syke. 
  
Takk for godt samarbeid og fine høstuker. 

Jeg ønsker alle på AKS et fin høstuke og så gleder jeg meg til vi alle treffes 
igjen til vanlig skole den 11. oktober.  

GOD HØSTFERIE! 
Hilsen rektor Kjersti Vågmo

PrinsdalsPosten
KALENDER  
4.10.21 - 8.10.21: HØSTFERIE 

11.10.21 Første skoledag etter  
  høstferien 
11.10.21 FAU-møte 
15.10.21 Trekning av Høstles-  
  vinner 
22.10.21 Markering av FN-  
  dagen på skolen 

EN NORMAL SKOLEHVERDAG! 
Vi er tilbake til en tilnærmet vanlig skolehverdag på skolen. 
Trafikklysmodellen er enn så lenge opphevet, og skolen kan organiseres 
på lik måte som før pandemien. Vi vil likevel fortsette med å ha fokus på 
god hygiene samt at vi jobber tett med smittevernsteamet i bydelen 
vedrørende informasjon til klassene dersom smitte skulle oppstå. 

Husk å teste elevene hver tirsdag og fredag, og hold elevene hjemme 
dersom de har symptomer på luftveisinfeksjon. Se mer informasjon om 
massetesting i Skolemelding. 

    TIPS TIL HØSTEN 
- Oppfordre elevene til å 

delta på Høstles-
konkurransen ved å lese 
i høstferien. Vinneren 
trekkes fredag 15. 
oktober. 

- Mørketiden er rett rundt 
hjørnet - bruk refleks! 

- La bilen stå dersom det 
er mulig! For å holde 
skoleveien tryggest 
mulig bør flest mulig 
elever gå eller sykle til 
skolen.
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FRA AKTIVITETSSKOLEN 

Personalet på AKS har hatt et personalmøte hvor vi 
har planlagt hvordan vi kan bruke det flotte 
skolebiblioteket enda mer. 
  
Frem til høstferien har vi hatt fokus på vennskap 
trygghet og trivsel. Vi jobber med å bli kjent med 
hverandre, AKS og nærmiljøet. 

I uke 41 skal AKS sammen med skolen ha 
vennskapsuke med mange morsomme aktiviteter. 
  
HØSTFERIEN PÅ AKS 

Vi har heldagsåpent fra 07.30-17.00 hver dag. 
Gratis kjernetid er på mandag og tirsdag fra 
09.00-15.00. 

1.-2. TRINN 

Vi får besøk fra kunstKALL som skal ha Eventyr 
collage-verksted med inspirasjon fra kjente eventyr 
Ellers blir det turer, fysisk aktivitet og lek. 

3. TRINN 
  
Framover skal vi jobbe med konstruksjon og 
fokusere på vennskap. På fredag før høstferien skal 
det være bursdagsfeiring for alle septemberbarna. 

I høstferien skal vi ha kunstdag på mandag, grilltur 
på tirsdag, tur til Teknisk Museum på onsdag og tur 
til Frognerparken på torsdag. Fredag blir det en 
kosedag med film. 

4. TRINN 
  
I uken før høstferien hadde vi brannvernsuke. Vi 
hadde fokus på brannforebygging og det å bli kjent 
med et brannslukningsapparat. 

AKS på 4. trinn har også begynt å samarbeide med 
Låven (Lerdal fritidsklubb) der vi er på besøk to 
ganger i måneden. 



FRA FAU 
FAU hadde skoleårets første møte 6. september. 
Informasjon om FAUs medlemmer, arbeidsgrupper 
og styre legges ut på FAU-siden på skolens nettsider: 
LINK: https://prinsdal.osloskolen.no/om-skolen/rad-
og-utvalg/fau/ Her ligger også referater fra FAU-
møtene. 

Saker dere ønsker skal tas opp av FAU kan meldes til 
klassens FAU-kontakt eller til prinsdalfau@gmail.com. 
Kommende FAU-møter er 11. oktober og 4. 
november.

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! 

Skolebiblioteket: FAUs arbeidsgrupper for miljø og 
kultur jobber videre med kveldsåpent skolebibliotek 
og spillekveld. 

Natteravn: Hauketo skole har startet opp med 
natteravn igjen på Hauketo/Prinsdal. 7. trinn på 
Prinsdal deltar ukene 48-50 og 14-17. 

Trafikkvakter: Alle foreldre stiller som trafikkvakter, 
hver klasse har ansvar for to uker hver gjennom 
skoleåret. Følg med og still opp turen kommer til 
deres klasse! 

FAU på Bryn skole ble kåret til årets FAU for to år 
siden. De har laget en video om seg selv som ble vist 
på KFUs foreldrekonferanse i vår. Se videon her!  

NY SKULPTUR I SKOLEGÅRDEN 

Mandag 27. september ble 
skolens nye skulptur avduket i 
skolegården. Kunstverket 
heter Leik og er laget av Sigve 
Knutson. Leik er 4 meter høy, 2,5 
meter bred og er laget i støpt 
aluminium. Elever, lærere, FAU-
representanter, kunstutvalget og 
kulturbyråden var til stede for å 
overvære avdukingen. 

 

BEINTØFT 

Beintøft-aksjonen ble avsluttet 30. 
september i skolegården. Beintøft 
er Norges største gå til skolen-

aksjon, og arrangeres i september 
hvert år. Konkurransen har til å 
hensikt å oppmuntre flest mulig 
elever til å gå, sykle eller ta 
kollektivt til og fra skolen, for å ta 
vare på kloden vår. Ved å ta beina 
fatt vil man bidra til å forhindre 
forurensning og redusere 
mengden CO2-utslipp. 
Konkurransen går hånd i hånd 
med det pågående Hjertesone-
prosjektet som skolen også er en 
del av. Vi oppfordrer alle elever 
og foresatte til å fortsette å gå, 
sykle eller reise kollektivt til skolen 
selv om aksjonen er over. 

Vi gratulerer klasse 5A som 
vinnere av årets Beintøft-aksjon! 

 
FOTOGRAFERING 

I uke 38 ble alle klasser fotografert 
på skolen. Den endelige 

katalogen vil bli tilgjengelig for 
distribusjon innen kort tid. 

HØSTLES 

Tradisjonen tro fortsetter ‘Høstles’ 
på skolen denne høsten. I løpet av 
ferien oppfordrer vi alle elever til 
å lese enten fysiske bøker, digitale 
bøker eller høre på lydbok. 
Elevene har fått utdelt et Høstles-
skjema på skolen som kan fylles ut 
underveis i ferien og tas med 
tilbake til skolen etter ferien. I uke 
41 vil det trekkes vinnere av 
konkurransen som vil få flotte 
premier. 

FN-DAGEN 

24. oktober markeres FN-dagen 
verden over. Prinsdal 
skoles markering 
av dagen vil 
finne sted fredag 
22. oktober.

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