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Vi står ved avslutningen av et nytt skoleår. Torsdag 21.juni var det siste skoledag og 

vi sender elevene våre ut i sommerferie til det er skolestart igjen mandag 20.august. 

Siste skoledag har vi i tradisjon tro hatt fellessamling for alle elevene ute. Her var 

særlig årets 10.trinn i fokus. Det har vært avholdt hyggelige avslutninger og turer i 

nærområdet. Inn i ferien tar vi med oss erfaringer og kunnskap vi skal benytte i 

forarbeidet til et nytt skoleår. 

 

I begynnelsen av juni hadde vi førskoledag for våre kommende 1.trinnselever som vi 

gleder oss til å ta imot mandag 20.august. Den samme dagen var neste års 5. og 8. 

trinn på besøk i sine nye omgivelser. Vi ser dette er en viktig del av overgangen 

innad på skolen vår. Elevene blir tryggere på det som venter dem etter 

sommerferien, og vi har et bedre grunnlag for en god oppstart. 

 

 

 

 

I dette skoleåret har vi for første gang i skolens historie tatt i bruk 

nettbrett/læringsbrett for alle elevene på samme trinn. Vi innførte det for 1. og 

2.trinn fra høsten 2017. Til høsten fortsetter vi denne satsingen, og da slik at alle 

elever på 1.-4.trinn har hvert sitt nettbrett. Med nettbrettet er det nye måter læring 

skjer på, og vi fortsetter satsingen da vi ser at læringsutbyttet øker. Vi har også økt 

antall pc-er for de eldre elevene våre.  

 

Lesing vil vi fortsette å prioritere, da vi ser dette er en særdeles viktig ferdighet i 

alle fag. Det er viktig å holde lesingen vedlike, også gjennom en lang sommerferie, 
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og vi benytter derfor anledningen til å oppfordre dere til å lese for barna i sommer, 

ha lydbøker på bilturen og motivere elevene til å lese selv.  

 

Vi gratulerer årets 10. trinn som går ut med svært gode resultater. Elevene har vist en 

stor arbeidsinnsats og prestert deretter. Resultatene fra skriftlig eksamen viser 

et snitt på 4 i norsk hovedmål, 4,3 i engelsk og 4,8 i matematikk. Elevenes 

resultater er først og fremst deres egen ære, og vi legger vekt på at Karlsrud skole 

skal være en god skole med fokus på både faglige prestasjoner og trivsel i 

skolehverdagen. Vi håper elevene våre kommer inn på sine valg til videregående skoler 

og ønsker dem alle sammen lykke til i årene som kommer! Helt på tampen av skoleåret 

presterte de også å bli Oslomestere i fotballturneringen for ungdomsskolene i byen.  

I en svært spennende kamp vant de til slutt på straffesparkkonkurranse mot 

Engebråten skole. Det er imponerende gjort av en "liten" skole som vår.   

På aktivitetsskolen vår har elevene dette året kunne delta i ulike 

aktiviteter. De skal ha bindeledd til læring i skolen, og være arena for læring på andre 

måter. Kokkekurs, vårshow, kodekurs og ulike idrettsaktiviteter ser vi elevene liker. I 

perioden 17.-27. april ble det gjennomført brukerundersøkelse av 

aktivitetsskoletilbudet i Oslo. Hensikten med undersøkelsen var å få konkrete 

tilbakemeldinger på tilbudet, og på den måten få viktige innspill til hvordan det kan 

videreutvikles. Både foresatte som har barn i AKS og de som ikke har barn i AKS ble 

invitert til å delta i undersøkelsen. 

Vi har betydelig framgang på denne undersøkelsen sammenlignet med 2016. Vi 

takker for disse tilbakemeldingene, og vil fortsette det gode arbeidet framover. I den 
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sammenheng er vi takknemlig for det gode samarbeidet som er med FAU. Et FAU som 

skolen opplever som både støttende og innovativt. Dere foresatte har stor betydning 

for denne skolen, og en engasjert foreldregruppe som går i samme retning som skolen, 

er i så måte viktig. Vi ser fram til samarbeidet i neste skoleår!   

 

Nå overlater vi lokalene til Sommerskolen Oslo som har sine kurs i to uker her 

hos oss. Vi ønsker dem lykke til og vet samtidig at mange av våre elever vil få mye 

nyttig læring der og!  

 

 

Det blir noen personalendringer hos oss og nedenfor er neste skoleårs 

kontaktlærere:  

Ny undervisningsinspektør for vårt ungdomstrinn (8-10) er Heidi van der Eynden. 

Ny undervisningsinspektør for vårt småskoletrinn (1-4) er Ingebjørg Solhaug Willassen. 
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1A Trine Ommen Askautrud  

1B Carina Wahl 

2A Hildegun Holm 

2B Trine Haukom Rossland 

3A Live Gundersen 

3B Marielle Storrvik 

 4A Mads K. Hegstad 

4B Nermina Gerzic 

4C Siri Høyem 

5A Anette J. Kristiansen 

5B Martin Wettre Holthe 

6A Karianne Kvernmoen 

6B Thomas Borge 

7A Marianne Wilhelmsen 

7B Jonas Bjørheim Gjesdal 

7C Heidi Berre Aasprang 

8A 

8B 

Ida Furnes Lauveng, 

Kristoffer Hagen, Pia Høyem 

9A 

9B 

 

10A 

10B 

Camilla Haukeland 

Bjørn Moen, Hilde Helgesen 

Aslaksen  

Carina Ingeborg Tangeraas, 

Ketil Buan, Fredrik Mæhlen  
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Mandag 20. august er første skoledag etter ferien. Skoleåret starter kl. 

08.30 - kl.13.00 for alle elever utenom 1. trinn, de begynner kl. 9.00 – kl. 

12.00. Aktivitetsskolen har sommerprogram fra fredag 22. juni til og med 

fredag 29.juni og fra onsdag 1.august til skolestart. 

 

Vi ønsker elever og foresatte en riktig god sommer! 

 

 

 

Morten Relbo,    Linda Tvedt, Solveig Pettersen,  Bo Abrahamsson 

Rektor               ass.rektor          insp. 8.-10            leder Aks og insp. 

 

 

 

   


