
 

 

 

 

 

 

 

 
   

 

Ruseløkka skole 

 

Til alle elever, ansatte og foresatte  

Skoleåret 19/20 er i ferd med å ebbe ut og det er på sin plass med et oppsummerende blikk på året. De 

siste månedene har vært krevende for oss alle, og jeg er mektig imponert over tålmodighet, ekstra innsats, 

endringsvilje og fleksibilitet. Vi har rett og slett mye å være takknemlig for også i denne perioden.  

Etter en snøfattig vinter og avlyste vinteraktivitetsdager var det prosjekter innen teknologi og design på 

alle trinn som akkurat var ferdigstilt da skolen fikk beskjed om å stenge ned. En ivrig gjeng fra "kulturtimen" 

og "sal og scene" var i gang med siste innspurt på en forestilling som skulle vises på Edderkoppen scene, og 

disse ble følgelig svært skuffet.  

Ruseløkka skole har de siste årene satset på innkjøp av læringsteknologi og kompetanseheving i bruk av 

teknologien. Da skolen ble stengt, ble fort digitale løsninger tatt i bruk for å opprette kontakt  eller gi 

fjernundervisning, eller # hjemmeundervisning som er blitt et mye brukt ord denne våren. Det er for tidlig å 

si hvilken effekt hjemmeskolen har hatt for elevenes læring og utvikling. I FAU har jeg fått spørsmål om 

trinnene har kommet gjennom "pensum"? Ettersom det i norsk skole ikke lenger er noe som heter "pensum" 

er dette et vanskelig spørsmål. Vi jobber for å nå de samme kompetansemålene som tidligere, og 

kartlegginger denne våren og til høsten vil gi oss svar på om elever har samme faglige nivå som trinnene 

vanligvis har hatt. Uansett tar alltid lærerne utgangspunkt i hva elevene kan når de planlegger for 

progresjon, og det er sannsynlig at man over de neste årene skal klare å hente inn det som eventuelt er 

tapt. Skolen bygger i stor grad på et spiralprinsipp der de fleste temaer jobbes med hvert år. For eksempel 

har matematikkboka hovedsakelig de samme kapitlene, men med ulik vanskelighetsgrad. 

Hjemmeskoleperioden viste også for en utrolig kreativ gjeng ansatte og elever vi har på Ruseløkka. Et av 

musikkprosjektene vi delte har over 42 000 visninger til nå! . Elevene har produsert tekster, regnet 

oppgaver, gjort forsøkt, bakt og smakt, levert fantastiske fotografier, tegninger og kreative oppgaver, gjort 

fysisk aktivitet og mye mer, hjemmefra. Samtidig har vi prøvd å holde på fellesskapsfølelsen og 

#sammenalene ble viktig. Digitale skjermer kan aldri erstatte samhold og nærhet, men det er fint å gi en 

følelse av å ikke være helt alene i verden.  

Å ønske elevene tilbake utover våren har vært en sann fryd, til tross for noe frustrasjon på rektors kontor 

over mange ulike og sene beskjeder vi må forholde oss til. Elevene har forholdt seg til situasjonen på 

eksemplarisk måte, både på buss, på Vollebekk og de som har vært i Cort Adelers gt. Og de ansatte har 

stadig tilpasset opplegg for ulike læringsarenaer. Beskjeden for høsten er at vi skal fortsette med 

restriksjonene tilsvarende "gult nivå", men elevene vil oppleve en tilnærmet lik skolehverdag som før Covid-

19. Elevene på 5.-7. trinn skal tilbake til Vollebekk, slik at ungdomsskolen igjen kan undervise på 

spesialrommene sine. 

Jeg er stolt av å være rektor i dette skolesamfunnet, og det er mange som fortjener en stor takk for viktige 

bidrag. Denne våren er det spesielt ledergruppen, rådgiverne og lærerne som har hatt hovedbelastningen 



 

 

og som har gjort en ekstraordinær innsats- jeg har derfor lyst til "å klappe" ekstra for dem. Alle andre 

ansatte gjør som alltid en god jobb for å sette eleven i sentrum, og jeg retter en stor takk til dem også. Fra 

dere foresatte er det spesielt de som har meldt seg som klassekontakt, FAU - eller driftsstyrerepresentant 

og dere som tar små initiativ for å inkludere noen i ditt barns klasse, som fortjener en ekstra takk. Blant 

elevene er det elevrådsrepresentanter, skolemeglere, trivselsledere, men også alle som er en god venn 

eller rause med sine klassekamerater. Tusen takk alle sammen! 

Som sommeraktivitet er det alltid fristende å anbefale å lese masse, både det å lese selv eller blir lest for 

er viktig for språk og leseutvikling. Hva med å melde ditt barn på årets "Sommerles"? 

https://sommerles.no/   

Jeg har fått innvilget permisjon kommende høst og Else Birgitte Roscher- Nielsen skal være fungerende 

rektor 1.8.2020- 31.12.2020.  

Jeg takker for samarbeidet dette året, riktig god sommer og lykke til med oppstarten neste år! 

Med vennlig hilsen 

Merete Hansen 

Rektor 

 

 

1. skoledag er mandag 17. august 

 2.-7. klasse møter til bussavgang kl. 08.30 på den holdeplassen de har brukt inneværende 

skoleår og påmelding i vår, og skoledagen begynner 09.00. melding om ev bytte av holdeplass 

sendes  buss.ruselokka@osloskolen.no   innen onsdag 12.august. Buss tilbake denne dagen går 

14:30 og fra og med tirsdag 18.august følger bussavgangene timeplanen. 

 8.-10. klasse møter kl. 09.00 i skolegården utenfor Cort Adelers gt. (på baksiden)  

 

Dette er en vanlig skoledag og elevene må ha med matpakke og skolesaker.  

 1.klasse møter til felles bussing fra Cort Adelers gt. kl. 10.00. Hvert barn kan ha med inntil to 

foresatte i bussen, og andre som ønsker å være med må reise på egen hånd til Vollebekk.  

Rektor ønsker velkommen til skolen og roper elevene til de ulike klassene umiddelbart etter 

ankomst Vollebekk. Dagen avsluttes 12:30 og de som ikke ønsker å være på AKS reiser hjem 

med sine foresatte på egen hånd (T -bane e.l.). 
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Kontaktlærere skoleåret 2020-21 

1.kl. Even Kletthagen og Anette Grande 

2.kl. Anne-Marthe Skiaker og Jo Anna Skullerud (nyansatt) 

3.kl. Morten Granquist og Vilde Kristensen Aasum (nyansatt) 

4.kl. Lasse Nordli og Steffen Rasmussen/ Ida Svartangen vikarierer når Steffen er i pappaperm. 

5.kl. Eivind Hartvigsen og Martin Didriksen  

6.kl. Birgitte Anker, Esther Viddal og Henriette Forsberg 

7.kl. Marie Søndervik og Hemming Johnsen  

 

8A  Knut Arne Moen og Eldbjørg Dahl 

8B  Øystein Eide og Magne Strømmen 

8C Magne Strømmen og Martha Grotheim 

9A Katarina Eriksen og Anne Siqveland 

9B Anne Siqveland og Johannes Tveit 

9C Ellen Westby og Mari Melvær Langaas 

10A Tom Patrick Moe og Mathias Karlsen 

10B Stine Moe og Jonas Løvås 

10C Charlotte Stephansen og Hanne Ødemark 


