
 

 

 
 

Rektors hjørne

Kjære alle elever og foreldre ved Prinsdal skole. 
Da nærmer vi oss slutten på dette helt spesielle skoleåret. Midt i en 
pandemi har vi drevet skole med ulike organiseringer og kohort-

systemer, bestemt av den aktuelle smittesituasjonen. 
Det har vært hjemmeskole i perioder med kun digital undervisning, det 
har vært uteskole og skole-skole. Tusen takk alle sammen for deres 
samarbeide og hjelp til å få dette til. Vi har tross alt hatt lite smitteanslag 

og klart oss ganske bra igjennom, takket være god innsats fra alle parter i 
skolesamfunnet. Elevene våre har vært flinke til å tilpasse seg og overholde smittevernreglene. 
Vi har virkelig noen flotte elever! Vi gleder oss alle sammen til mer vanlige tider der vi kan ta opp igjen 
våre mange hyggelige tradisjoner og samvær på kryss og tvers. 
Ellers vil jeg berømme våre ansatte, både lærere/assistenter, men også alle andre yrkesgrupper ved 
skolen og AKS, for en stor innsats dette siste året! Sammen har vi kommet igjennom- nå venter vi på 
bedre tider der alt skal bli bra igjen……….. 

Snart ringer det ut til ferie – vi ønsker alle en riktig god sommer. Takk 
for i år, og vel møtt igjen til høsten! 

Vennlig hilsen Kjersti Vågmo, rektor 

Trinn 1 har jobbet med figurer i 2D 
og 3D og lært om egenskapene 
deres. De har også plantet 
solsikkefrø, og de vokste superraskt.
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Trinn 7 har vært på 
besøk på Oslo 
klatrepark og prøvd 
seg i de ulike 
løypene. De har også vært i 
Hvervenbukta og hatt uteskole med tema «Dansketida»
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Trinn 4 sine svømmegrupper 
har vært på tur i skogen sist 
uke. De besøkte hestene, klatret og 
poppa popkorn på primus.
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Trinn 6 har startet opp med 
Europaprosjektet. Kreativiteten og engasjementet bugner. Det har blitt laget 
blogger. Noen elever ble ekstra inspirerte og lagde en morsom film. Trykk 
på bildet til venstre for å se filmen de har laget.
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Trinn 2 har kost seg med lesing ute. 
Lesing kan gjøres overalt.
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(Flere bilder på 
Facebook.)

Trinn 3 har blant annet løpt 
Tinestafetten og kost seg 
med koordinatsystemet på 
en kreativ måte.

Trinn 5 har blant annet laget 
kunstverk og hatt spennende 
straffekonkurranse
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https://www.facebook.com/prinsdal
https://www.youtube.com/watch?v=rIgzOtI9QFQ


 

 

FRA AKS 
Den siste tiden har det vært sydenstemning på 
AKS. Det har vært bading, soling og spising av is. 
Barna har kost seg! 

Sommerferieinfo 
AKS holder åpent frem til og med 30.6 
Gratis kjernetid mandag/tirsdag 9-15 
Stengt hele juli, åpner igjen 2.august. 
Planleggingsdager 12. og 13. august- da er AKS 
stengt 

FRA FAU 
• FAU (foreldrenes arbeidsutvalg) består av én 

foreldrekontakt fra hver klasse (som er med i to år - 
eller mer), og møtes månedlig.  

• FAU har arbeidsgrupper for trafikk, miljø og fag. Til 
høsten får vi to nye arbeidsgrupper som skal sørge for 
arrangementer (jul og sommer) og kultur 
(foreldreforedrag og kulturkveld).  

• Gjennom FAU kan vi foreldre være med å gjøre 
skolehverdagen bedre for barna våre. Det er viktig å 
bygge bra klassemiljlø - bruk foreldreplakaten! 

• FAU og skolen jobber for å få til kveldsåpent 
skolebibliotek/spillekveld én dag hver uke. FAU har fått 
kr. 50.000 fra Sparebankstiftelsen til innkjøp av møbler 
og andre ting, skolen får midler fra bydelen. 

Natteravn  
• Hauketo skole har startet opp med natteravn igjen på 

Hauketo/Prinsdal. Til høsten vil 7. trinn bli invitert til å 
delta. 

• Mer info om FAU,  referater etc. finnes her: https://
prinsdal.osloskolen.no/om-skolen/rad-og-utvalg/fau/.  
Kontakt FAU på prinsdalfau@gmail.com! 

Trafikk og Hjertesone på Prinsdal 
• Prinsdal er Hjertesone-skole. Med Hjertesonen jobber 

FAU og skolen for trygg skolevei, med begrensninger 
på parkering i Øvre Prinsdals vei og Høydalsveien og 
andre tiltak. Offisiell åpning blir første uke etter 
skolestart. 

• Foreldre stiller som trafikkvakter, hver klasse har ansvar 
for to uker hver gjennom skoleåret. 

• La barna gå eller sykle til skolen, og lag følgegrupper 
for de minste. Må du som forelder kjøre barna til 
skolen, så bruk drop-sonen. 

• Prinsdal skole og FAU jobber for at skolen skal bli 
sertifisert som Trafikksikker skole. 

FAU takker alle ansatte på skolen for topp innsats i året 
som har gått! Vi i FAU synes også det er supert at Prinsdal-
posten kommer ut igjen - og dessuten månedlig! Og takk 
til alle foreldre som har vært med i FAU i år og ikke skal 
være med lenger! Og velkommen til nye 
FAUere som skal være med fra høsten! 
Første møte blir mandag 6. september.
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t SISTE NYTT! 
Elevrådet har vært involvert i 
arbeidet rundt kveldsåpent 
skolebibliotek og kommet med ideer på 
hvordan vi kan utvikle biblioteket vårt. Ideene er 
gode og kreative og det blir spennende å se 
utviklingen utover høsten. God sommer ønskes 
fra elevrådets medlemmer. 

TIPS FOR SOMMEREN 
- Bli med på 

sommerles. 
Sommerles er en 
nasjonal, digital 
lesekampanje for alle 
elever på 1.-7. trinn. 
Trykk på lenken for å 
lese mer og melde 
på ditt barn. 

- Lån utstyr hos Bua 
- Familieturer med 

DNT

https://altom.sommerles.no/informasjon-for-foreldre/
https://www.bua.io/utlansordninger
https://www.dnt.no/aktiviteter/?audiences=children&omrader=52408144e7926dcf15000002,52408144e7926dcf15000021


Vi på Prinsdal skole ønsker alle en flott siste skoleuke! 

Takk for tålmodighet, innsats og samarbeid gjennom et annerledes 
skoleår! Ta godt vare på hverandre gjennom sommeren 🌞  

Informasjon om siste skoleuke 
Mandag- torsdag vanlig skoletid dersom ikke annen beskjed gis fra kontaktlærer 

- Fredag slutter alle 11.30. AKS tar imot 
- Mandag og tirsdag: Bokinnlevering 
- Husk å levere alle bibliotekbøker senest 14.juni 
- Avslutninger foregår i skoletiden med klassekohorten i år. 
Unntaket er trinn 7: Avslutning onsdag kveld klassevis, egen invitasjon er sendt ut. 

Gjenglemt tøy 
Det er endel gjenglemte klær og sko på alle trinn her på skolen. Dersom dere savner klær eller sko, 
kom på skolen og kikk etter det. Når neste skoleår starter skal skolen være ren, ryddet og klar til å ta i 
mot våre kjære igjen. Klær som ikke er hentet før 16.06.21, sendes derfor til Fretex. 

Følg med på skolens hjemmeside for oppdatert informasjon gjennom sommeren. 

Neste skoleår 
- Første skoledag til høsten er mandag 16. august kl. 8.30-13.00 for 2.-7.trinn. Husk mat og drikke. 
- 1. trinn møter 10.15 i skolegården. 

 

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