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          Berg skole 30.08.16 

 

Til alle foresatte!  

 

 

Velkommen til nytt skoleår! 

 

På mandag 22. august begynte 73 elever på 1. trinn. Det var også i år stor stas å kunne ta imot 

så mange forventningsfulle skolestartere på den røde løperen! Med røde Berg-t-skjorter på, 

ønsket  elevene på 2.-4. trinn dem velkommen med å synge skolesangen. Alle så svært 

fornøyde ut med å komme tilbake etter ferien. Dette skoleåret går det til sammen 253 elever 

ved Berg skole. Vi vokser stadig! 

 

Aktivitetsskolen har vært åpen i tre uker før skolestart. Vi har i år etablert tre baser på AKS, og 

barna ser ut til å funnet seg godt til rette.  De har fått en fin mulighet til å bli godt kjent med 

ansatte på AKS, og med hverandre. Aktiviteter som skolegårdsleker, tur i Bergskogen, 

formingsaktiviteter, lek på de nye uteområdene og fotball har preget innholdet. Første periode 

med kurs begynner uken etter høstferien, med påmelding i midten av september. Elevene på 1.-

3.trinn tar med seg en ekstra matpakke alle dager unntatt torsdager. Da serverer AKS mat på 

basene, ute, eller i skolens kantine. Elevene på 4.trinn tar med seg en ekstra matpakke alle 

dager unntatt fredager, - da serveres AKS-mat. Det serveres frukt/grønnsaker hver dag. Vi 

håper tiden på AKS har vært en fin start på skoleåret!  

 

I juni overtok vi det tredje rehabiliterte bygget, - den blå bygningen. Vi er svært fornøyde! Ikke 

minst er vi veldig heldige som har så god plass i skolebyggene. Dette gir oss mange muligheter 

i undervisningen. Det er forventet byggestart på kroppsøvingsbygget i oktober/november 2016. 

 

Vi minner om at hovedregelen er at alle elevene skal være ute før kl. 8.30, men foreldre får lov 

til å gå inn og henge opp klær o.l. før det ringer inn. Ingen elever, bortsett fra de som vil være 

med å henge opp utstyr osv, er inne i gangen før skoletid.   

 

Alle elevene har hvert sitt garderobeskap med navn.  Klassene øver på ordensrutiner, men vi 

trenger i tillegg hjelp fra dere foresatte for å få innøvd dette. Orden i garderobene er helt 

nødvendig for at vi skal få utført tilfredsstillende renhold. Elevene kan ha noe skift liggende på 

sin plass, men minst mulig oppbevaring på plassene er en fordel. Det er fint hvis dere kan 

hjelpe oss med å lære barna at de må fjerne papir, søppel, pinner, stener o.l. fra plassene. Før 

hver ferie må garderobene tømmes. Da skal det ryddes og vaskes ekstra godt. Det er viktig for 

oss at alle følger opp dette. Vi minner om at støvler, sko og klær må navnes, og at dere sjekker 

glemmekassene. I etterkant av disse "rydderundene" sender vi uavhentet tøy og sko til 

Frelsesarmeen. 

 

Vi ønsker at alle elevene på Berg skal ha en trygg skolevei. Berg skole har ingen 

parkeringsplasser tilknyttet skolen. Vi oppfordrer til at barna ikke kjøres eller hentes i bil, men 
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går til fots. På større foreldremøter og andre arrangementer ber vi foresatte sette bilen hjemme. 

Fau og skolen minner om Trygg Trafikk's retningslinjer om sykling på skolevei.    

 

Berg skole organiserer servering av melk/juice og frukt. Dette kan bestilles på 

www.skolemelk.no og www.skolefrukt.no. Ordningen er frivillig.  

Før sommerferien måtte mange skolebøker kastes pga vannskader. Elevene skal derfor ikke 

lenger oppbevare vannflasker med vann i sekkene sine.  

 

Skolens lærere hadde 4 planleggingsdager i forkant av skoleåret. Vi ønsker å skape en "Vi-

kultur" der vi er felles om rutiner, regler og pedagogisk ståsted. Vi har fra dette skoleåret ansatt 

7 nye lærere, og det er viktig for oss at disse raskt blir en del av "Berg-kulturen". For Berg 

skole har vi nå utarbeidet felles Sosial læreplan, felles plan for lese og skriveopplæringen, og 

IKT-plan.  

 

Høstens foreldremøter blir avholdt kl. 18.00- ca. kl. 20.00:  

1. trinn 08.09,  

2. trinn 12.09.  

3. trinn 14.09.   

4. trinn 22.09 

Innkalling til foreldremøte kommer. 

 

AKS og skole planlegger felles temadag med innsamlingsaksjon til inntekt for "vårt" 

barnehjem i Nepal. I den anledning inviteres søsken, foresatte og besteforeldre til vårt 

arrangement onsdag 28. sept kl. 15.30-16.30. Hold av datoen!   

 

Vi minner om vår hjemmeside https://berg.osloskolen.no.,  

Følg også "Berg aktivitetsskole" på facebook.  

 

Vi ser frem til et innholdsrikt skoleår, der elevene skal lære enda mer, - og trives med sine 

medelever!  

Vi håper på et fortsatt godt samarbeid med dere foresatte! 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

 

 

Yngvil Hestenes  Pernille Grepp Knutsen                     Guro Sætereie 

Rektor    Ass.rektor                                          Leder Aktivitetsskolen  
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