
 

 

 

 

 

 

 

 
   

 

Ruseløkka skole 

Til elever og foresatte på Ruseløkka skole 

Høstbrev 

De første skoleukene var i år som tidligere år hektiske, men effektive og innholdsrike.  

Når den lange sommerferien er over, er vi ivrige med å gå i gang med alt om står foran 

oss:-)  

Vi har de siste årene startet skoleåret med foreldremøter og invitert til 

utviklingssamtaler allerede før høstferien. Dette gjør vi for å få en god oppstart og 

sammen lage noen mål for det neste halvåret. Vi opplever at denne samtalen er 

verdifull, og det at vi blir bedre kjent med hverandre er med på å påvirke samarbeidet 

positivt. 

Forrige skoleår tok vi i bruk læringsteknologi mer systematisk enn tidligere. Elevene på 

barnetrinnet fikk hvert sitt læringsbrett, og elevene på ungdomstrinnet hver sin pc. 

Denne tilgjengeligheten bidrar til at bruken blir mer tilpasset oppgavene. Brettet eller 

pc-en er lett tilgjengelig for oppgaver der teknologi kan gi et bedre læringsutbytte. Det 

er viktig å påpeke at hos oss er dette bare ett av mange verktøy, og at foreløpig er både 

blyanten, leken og kreativiteten like sentral. I media leser vi om bekymring for barns 

skjermtid og frykt for at barn utvikler avhengighet, og at det slett ikke er sikkert at 

teknologien gir mer læring. Vi følger med på debatten, men er også opptatt av å gjøre 

egne erfaringer. På skolen bruker vi nok teknologien på en annen måte enn hjemme der 

spill, tv-titting og sosiale medier er mest vanlig. Vi tar på alvor at vi må lære opp 

elevene til å bli digitalt kompetente. Dette handler ikke om å bli god i spill, men om 

kommunikasjon, produksjon, å bli kildekritiske, kjenne til regler for opphavsrett og få 

digital dømmekraft. Teknologien kan også hjelpe oss til å konkretisere og tilpasse 

opplæringen på måter som ikke har vært mulig før.  

Ungdomstrinnet har i år etablert et samarbeid med organisasjonene MOT 

https://www.mot.no/, og i de fleste klasser har de allerede gjennomført et par MOT-

økter. De skal i alt ha seks økter dette året i tillegg til enkelte "happeninger" for hele 

skolen. MOT utvikler robust ungdom, som inkluderer alle- MOT skal styrke ungdoms 

bevissthet og gi mot –til å leve, til å bry seg, til å si nei. Spør gjerne ungdommen hjemme 

om hvilke temaer de har jobbet med i øktene. 

https://www.mot.no/


På barnetrinnet er arbeidet med Zippis venner, trivselsledere og skolemegling 

videreført, og vi opplever et godt skolemiljø. De laveste trinnene som er flyttet inn i 

paviljonger har fått fine lokaler og ser ut til å trives der. Den fine høsten har gitt rom for 

masse uteaktivitet og fine turer, og den 6. september danset alle BlimE- dansen. Årets 

dans hadde meldingen; "Du er mer enn, mer enn god nok!" 

Rett etter høstferien markerer hele skolen "Verdensdagen for psykisk helse" som er 10. 

oktober. Tema for 2019 er «Gi tid». Årets kampanje har som mål å oppfordre oss alle til 

å bruke tiden på å gjøre ting som er godt for den psykiske helsen. I en travel arbeids- og 

skolehverdag er det fint å tenke gjennom hva som egentlig gir mer overskudd og hva 

som "tapper".  

På tampen må jeg ta opp det som fortsatt utfordrer oss litt. Det er bussingen, og særlig 

for de laveste trinnene (1.-4.trinn). Utfordringen handler om at vi voksne bruker mye tid 

på å registrere endringer på busslister og følge opp elever som ikke møter opp på 

bussene. Vi ønsker at bussordningen skal oppleves trygg, og da trenger vi mer hjelp fra 

dere. Det er veldig viktig at dagsendringer og varige endringer sendes før kl. 11:00 til 

denne adressen; buss.ruselokka@osloskolen.no   Dette gjelder også dersom du vet at 

ditt barn skal til tannlege/ lege, eller blir hentet av andre grunner i løpet av dagen. I en 

hektisk skolehverdag er det til stor hjelp at vi slipper å huske muntlige beskjeder eller 

være avhengig av at beskjeder mellom ulike systemer kommer frem. Denne 

oppfordringen kommer fordi vi vil bruke mer tid på å følge opp barn enn lister. For 

elever som går på AKS kan endringer også sendes før kl. 11.00 til ett av disse telefonnr. 

1.og 2. trinn: 90237614 / 3. og 4. trinn 90243875.  På forhånd takk for hjelpen! 

Riktig god høstferie alle sammen! 

Oslo 26.9.2019 

Merete Hansen 
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