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Nytt fra rektor – mars 2019 
 

Fortsatt et trygt og godt skolemiljø på Slemdal skole 

Alle voksne på Slemdal skole jobber kontinuerlig med å skape gode og trygge rammer for 
barnas læring. Dette anser vi som vår viktigste jobb, og den lykkes vi også i stor grad med. 
Det er derfor hyggelig at vi andre år på rad har de laveste mobbetallene i Osloskolen: 
https://vartoslo.no/oslo-skoler-sliter-med-mer-mobbing-enn-resten-av-landet-se-tall-fra-
din-skole/ 

Selv om vi har lave mobbetall vil ikke det si at alle barn på Slemdal har det bra hele tiden. 
Det vil være perioder hvor enkelte klasser og elever ikke trives, og hvor elever krenkes. Da 
må vi voksne som er rundt barna sette ekstra fokus på å øve opp samspillsferdigheter 
innenfor de områdene som er vanskelige. Vi prøver hele tiden å analysere elevmiljøet slik at 
vi kommer tidlig inn. Men av og til har vi oversett ting i elevmiljøet, tiltakene vi har satt inn 
virker ikke, eller vi har satt inn feil tiltak. Da gjør vi en ny innsats slik at vi når målet om at alle 
skal trives og ingen skal bli krenket. 

  

Skoleøkonomien er i balanse 

Årsregnskapet for 2018 viser at skolens underskudd på 3 millioner fra 2016 er spart inn. 
Underskuddet kom hovedsakelig som en følge av tap av elever ved starten av 
rehabiliteringen. Vi klarte å ta inn merforbruket allerede til sommeren i fjor, og vi har derfor 
kunnet ha noen flere ansatte dette skoleåret sammenlignet med de foregående årene. Vi 
kjøpte også inn en del nytt utstyr i høst, blant annet til sløyden. Skolens driftsstyre takket, i 
behandlingen av årsregnskapet, de ansatte for å ha gjort en kjempejobb for å holde 
kostnadsnivået nede i perioden. Budsjettet for 2019 er planlagt å gå i balanse. 

  

Lærernormen skaper utfordringer 

Det er innført en lærernorm i Norge. Den tilfører skole-Norge sårt tiltrengte midler. Kravet 
fra høsten 2019 er 1 lærerårsverk pr. 15 elever på 1.-4. trinn og 1 lærerårsverk pr. 20 elever 
på 5.-7. trinn. Reformen er innført svært raskt, og har noen utfordrende sider som vi som 
skole må finne løsninger på. Det handler blant annet om manglende finansiering, at det kun 
er lærere i ordinær undervisning som telles med og at det blir mindre rom for andre 
yrkesgrupper i skolen. 
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Vi kommer til å finne gode løsninger på disse utfordringene, og vil etterhvert komme med 
informasjon om hvordan vi organiserer lærerne våre til høsten. Målet vårt er å komme så 
nærme som mulig lærernormen høsten 2019. 

  

Læringsbrett – et nytt verktøy i undervisningen 

Vi har et pågående prosjekt hvor vi prøver ut hvordan læringsbrett kan gi elevene bedre 
verktøy for læring. Det er elevene på 5.trinn som har fått hver sin iPad. Læringsbrettene skal 
ikke presse ut tradisjonell god undervisning, men gi bedre muligheter for variasjon og 
dybdelæring. Det er hovedsakelig produksjonsapper som brukes. Det er laget en plan for 
innføringen, og effektene evalueres underveis. Hvis skolens økonomi tillater det ønsker vi å 
utvide prosjektet til ett trinn til fra høsten av. Det er også tilsatt en lærer som skal lede 
prosjektet i deler av stillingen sin. 

  

God fremdrift i rehabiliteringsprosjektet 

Nye Slemdal skole reiser seg i et imponerende tempo om dagen. Det er god fremdrift i 
prosjektet, og man regner med å ha bygningsmassen ferdig rundt juletider. 
Undervisningsbygg vil bruke våren til å få alle systemer til å fungere, møblere alle rom og 
bygge uteområdene. Dette betyr at Slemdals elever er tilbake på gamle tomter fra skolestart 
2020. Vi gleder oss! 

  

Biblioteket på Facebook 

Biblioteket har nå en egen side på Facebook, "Slemdal skole, biblioteket", der dere kan følge 
med på hva som skjer på skolebiblioteket. Det vil jevnlig bli lagt ut boktips, informasjon om 
nye bøker som kommer inn, tips om lesing og leseutvikling og informasjon om ulike 
aktiviteter på biblioteket. Følg gjerne siden, og del gjerne med din sønn/datter hvis du ser 
noe som de kan ha interesse av. Hvis du som foresatt kommer over en bok du kunne tenke 
deg å låne, kan du komme innom biblioteket dersom du er på skolen. 

Ta gjerne kontakt med biblioteksansvarlig via Facebook-siden eller på e-post dersom du har 
noen spørsmål: 

makva036@osloskolen.no 
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