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Til foresatte ved Berg skole.  

 

 

Vi nærmer oss avslutning av høstsemesteret på Berg skole. Skolens 174 elever har denne 

høsten lært enda mer!  

 

Biblioteket har nå fått så mange bøker at vi har åpnet for at elevene kan låne bøker med seg 

hjem. Takk for alle bokgaver! Biblioteket er et populært sted for elevene, både i skole og i 

aktivitetsskoletid 

 

I løftet vi har gitt til elevene våre, har vi sagt at vi blant annet lover dem en trygg skolehverdag 

der alle inkluderes. Vi jobber systematisk og aktivt med å innfri dette løftet. Vi vet at storefri 

kan være en arena hvor elever kan føle seg utrygge. På Berg har vi derfor ekstra mange voksne 

ute i alle friminutt. Vi har de siste ukene startet med organiserte leker i storefri som elevene kan 

være med på hvis de vil. Dette ser vi har vært et fint tiltak for de som trenger litt hjelp til å 

komme inn i lek, men har også gjort at mange har blitt kjent med flere. Vi vil igjen oppfordre 

alle foresatte til å melde fra dersom dere har bekymring for eget eller andre barn. Det kan gjøre 

en forskjell! I 2016 skal personalet ha ekstra fokus på og øke vår kunnskap på arbeidet med 

elevenes sosiale kompetanse, det gleder vi oss til. 

 

Vi har også denne høsten kunnet tilby et variert tilbud på Aktivitetsskolen. De flotte, nye 

spesialrommene har gitt oss nye muligheter til ulike aktiviteter. Barna tilbereder lekre retter på  

mat og helserommet, det legges opp til varierte kunst og håndverksaktiviteter, og leker og 

fysisk aktivitet foregår på vårt flotte uteområde. Elevene har også vært aktive som journalister 

for Bergposten. Hver torsdag serveres det mat i kantinen, noe elevene tydelig viser at de setter 

stor pris på. Elevene gir uttrykk for at de trives svært godt på Aktivitetsskolen!  

Utdanningsetaten gjennomførte denne høsten en brukerundersøkelse på Aktivitetsskolene i 

Oslo. Vi er spente på resultatet! 

 

Dersom noen har skøyter eller ski/skistøvler (str 30-34) dere ikke lenger har behov for, tar vi 

gjerne i mot dette. Det hadde vært fint å ha noe til utlån når skikursene starter på nyåret.  

 

Etter at vi tok i bruk de to rehabiliterte byggene i høst, har vi fått svært gode arbeidsforhold. Vi 

holder på å "bo oss inn" i bygningene. Fortløpende anskaffes nytt utstyr, kunst og inventar. Vi 

har hatt problemer med å få varmereguleringen til å virke slik den skal, men entreprenøren gjør 

sitt ytterste for å få dette bedre til. I juni skal det blå bygget stå klart for innflytting. Bygget 

inneholder klasserom og lærerarbeidsrom. Flere klasser vil få klasserom i det bygget fra høsten 

av. Det nye bygget som er planlagt ferdig våren 2017, skal romme to kroppsøvingssaler, 

garderober og musikkrom.  

Arbeidene med det nye uteområdet foran blått bygg er i full gang. Der kommer sykkelstativer, 

lekeapparater og lekearealer. Det kommer til å bli et flott område! Fortsatt er det ingen 

avklaring mht vår søknad om å få lagt kunstgress på fotballbanen bak skolen. Vi venter i 

spenning!  
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Som nyåpnet skole ønsker vi å skape tradisjoner og felles opplevelser. Skolens "levende 

julekalender" inneholder en juleaktivitet hver dag frem mot jul. "Nissemarsj" i Bergskogen, 

grøtservering, nissedans, Luciamarkering, pynting og høytlesing er noe av det som har stått på 

programmet. Torsdag før juleferien skal hele skolen gå samlet til gudstjeneste i Bakkehaugen 

kirke.  

 

Første skoledag etter juleferien er tirsdag 5. januar.  

 

7. januar skal vi ha innskriving av skolestarterne høsten 2015. Vi har mange elever på listen 

over skolestartere, og det ligger an til at det blir tre førsteklasser på Berg skole til høsten.    

 

Takk for engasjement, positive bidrag og et godt samarbeid med dere foresatte denne høsten! 

 

 

 

Vi ønsker dere alle en riktig god jul og et godt nytt år! 
 

 

 

 

 

 

Yngvil Hestenes                           Pernille Grepp Knutsen                                 Guro Sætereie 

Rektor                                           Ass.rektor                                                     AKS-leder 

 

 

 
 


