
 

 
 

 

Osloskolen 

 

Bekkelaget skole 
 

Brev til hjemmene januar 2020 

 

Som kjent er skolens rektor, Anette Reme, for tiden rektor på Majorstuen skole. Frem til 

skoleårets slutt er det derfor omorganisering i skolens ledelse. Kim Steingrimsen fungerer som 

rektor, Marit Mansaray er assisterende rektor med ansvar for å følge opp 2. - 4. trinn. Anita 

Lund er leder på AKS i tillegg til å være undervisningsinspektør med ansvar for 1. trinn. Kristin 

Haavind er undervisningsinspektør med ansvar for 5. - 7. trinn 

 

Budsjett 2020 

Bekkelaget skole har fått tildelt et tilfredsstillende budsjett for 2020. Det betyr at vi kan 

opprettholde aktiviteten og oppfyller lærernormen satt av Udtanningsdirektoratet.   

Skolens prioriteringer i budsjettet er å oppfylle krav til lærertetthet og midler til lærebøker og 

lisenser i forbindelse med ny læreplan (Fagfornyelsen 2020). Kompetanseheving av personalet 

er også prioritert. Osloskolen har som mål å innføre 1:1 PC og/eller iPad/nettbrett i løpet av 

2022, og Bekkelaget skole har satt av midler på budsjettet for 2020 for å nå denne målsettingen 

om 2,5 år.  

 

Strategisk plan 2020 

Strategisk plan ble gjennomgått og vedtatt i skolens Driftsstyre tidligere i januar. Områder det 

legges spesielt vekt på i den stratgiske planen er 

 Særlig fokus på de grunnleggende ferdighetene lesing og regning, samt engelsk 

 Kompetanseutvikling i forhold til Fagfornyelsen med et ekstra fokus på det tverrfaglige 

temaet "Bærekraftig utvikling" og videreutvikling av et godt profesjonsfellesskap 

 Rekruttere og beholde høyt kvalifiserte ansatte 

 Attraktive aktiviteter i Aktivitetsskolen 

 

 

Foreldreundersøkelsen 2020 

I perioden 17.03-31.03.2020 gjennomfører alle skolene i Oslo Utdanningsdirektoratets 

foreldreundersøkelse. Spørsmålene handler om din oppfatning av ditt barns trygghet og trivsel 

på skolen. Motivasjon, læring og samarbeid mellom skole og hjem er andre temaer som 

undersøkelsen belyser. Undersøkelsen gjennomføres av Utdanningsetaten og det sendes ut 

invitasjon direkte fra dem på sms og/eller epost. Vi ber alle som mottar invitasjon på vegne av 

sitt/sine barn om å svare. Bekkelaget skole har de siste årene hatt en svarprosent på omtrent 50. 

Vi ønsker oss bedre deltakelse dette året, og håper at dere vil hjelpe oss med det!  

 

Samtykkeskjema for utdelig av jod-tabletter 

Dersom det blir et utslipp av radioaktivt jod i Osloområdet, kan jodtabletter være ett av de 

beskyttende tiltak som "Kriseutvalget for atomberedskap" anbefaler. Befolkningsvarsling blir 



gjennomført ved atomhendelse der Oslo kommune og Osloskolene får en slik anbefaling. Alle 

skolene i Oslo har fått jod-tabletter som oppbevares på skolene. Skolen vil i nær fremtid sende 

ut et samtykkeskjema der foresatte enten kan gi samtykke til utlevering av tabletter ved en 

hendelse, eller velge å ikke gi samtykke. Uansett må skolen ha dette skriftlig.  

 

Gjenglemt tøy 

Skolen har endelig fått på plass et egnet rom for gjenglemt tøy. I den nye paviljongen nærmest 

Åpent bakeri (D-bygg) har vi satt opp reoler der gjenglemt tøy vil bli hengt opp. Paviljongen vil 

som regel være låst, men ansatte kan hjelpe til med å låse opp når dere kommer for å lete etter 

tøy. En ansatt vil hver 14. dag sikre at navnet tøy kommer tilbake til rett eier. 

Når rommet er fullt sender vi ut melding om at innholdet vil bli gitt til Frelsesarmeen eller 

liknende innen en gitt dato.  

 

Ryddekampanje 

Tradisjonen tro gjennomfører skolen i ukene 5, 6 og 7, årets første ryddekampanje. Under 

mottoet; "Ryddighet gir trivsel!" leder elevrådsrepresentantene kampanjen med streng, men 

rettferdig hånd. Hjelp de minste barna ved å sjekke hylla for unødvendig og/eller gammelt tøy. 

Med ønske om et godt skole – hjem samarbeid i 2020! 

 

Hilsen  

Kim Steingrimsen 

Fungerende rektor 


