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Informasjonsskriv fra rektor 

 

Arbeid med psykososialt læringsmiljø 

Vi er nå godt i gang med oppstarten av den nye skolen vår. Så langt er jeg som rektor godt fornøyd med 

mye, og det meste har gått etter planen. Men det betyr ikke, at vi ikke har områder vi må jobbe med.  

I forrige informasjonsskriv skrev jeg litt om hvordan vi jobber med klasseledelse for å få til et godt 

psykososialt læringsmiljø for elevene. Dette er et arbeid som pågår kontinuerlig og vi samarbeider tett 

med AKS om hva vi har fokus på i ulike perioder. Vi ser at informasjonsflyten mellom AKS og skole 

ikke har vært optimal til nå, men begynner å få på plass en viss struktur for tettere samarbeid.  

 

Elevene trener kontinuerlig, både på skolen og i AKS, på samarbeid, respekt, toleranse og det å ta 

hensyn til andre rundt seg. I forrige brev skrev jeg at 95 % av elevene innehar en god forståelse av hva 

det betyr og vi jobber med å hjelpe de siste 5 % med å komme dit. Det er viktig i denne fasen at dere 

som foreldre hjelper oss med dette arbeidet. Vi trenger hjelp til å snakke opp skole- og klassemiljøene 

slik at ikke de 5 %, som ikke helt er i mål ennå, ødelegger for alle de elevene som faktisk får det til. Det 

betyr i praksis at dere må snakke direkte med noen voksne på skolen om episoder dere hører om som 

bekymrer dere. Noen ting vet vi om, andre ting vet vi ikke om. Vi får bare gjort noe med de tingene vi 

vet om og derfor er vi helt avhengig av informasjon fra dere. Fritid og skole henger tett sammen og 

elevene skiller ikke på om dette startet på skolen eller i fritiden. Det er derfor viktig at vi informerer 

hverandre så vi sammen kan hjelpe elevene til ønsket atferd.  

 

Skolen og AKS har fått et par henvendelser om hvordan vi jobber med det sosiale miljøet. Vi har ikke 

valgt å jobbe med et bestemt program, men vi trener elevene på de sosiale ferdighetene de trenger for å 

kunne samarbeidet og kommunisere godt med andre. Vi har i vår beredskapsplan rutiner og planer for 

hvordan vi jobber forebyggende mot mobbing og håndterer krenkende atferd. Disse tas opp til 

gjennomgang i SMU (Skolemiljøutvalget) denne høsten, slik at foreldre og elever kan komme med 

innspill. Selv om skolen ikke følger et bestemt program, har flere av programmene gode øvelser og case 

som vi bruker til å spe på med i klasserommene dersom ferdighetstreningen ikke gjøres som en integrert 

del av læringsarbeidet, eller vi opplever at vi må trene på noe mer spesifikt. AKS jobber etter de samme 

planene.  

 

Prioriteringen er fremdeles tilstedeværelse med elevene og planlegging av gode timer, sosial og faglig, 

fremfor skriftliggjøring av rutiner og planer overfor dere som foreldre. Vi kommer mest sannsynlig til å 

bruke hele dette skoleåret før vi fullt ut får rutiner og planer på hjemmesiden o.l. I mellomtiden skal vi 

forsøke å holde dere oppdatert med fredagsmailer fra lærerne og månedsbrev fra rektor.    
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Oppstart 

Når man bygger opp en ny organisasjon som en skole faktisk er, må man velge å prioritere noen 

områder av gangen. Ledelsens prioriterte mål for det første halve året (høsten 2015) på Teglverket er å:  

 Skaffe godt kvalifiserte lærere og andre ansatte som vil og kan bidra med å skape en skole for 

fremtiden.  

 Sørge for et godt psykososialt læringsmiljø hvor elevene lærer noe i timene fra dag 1 

Det innebærer bl.a.: 

 Høyt fokus på å bli kjent med elevene og kollegaene de første ukene 

 En klar og felles definisjon på hvilket læringssyn (visjon og verdier) skolen har og 

hvordan det skal implementeres i den gode timen med elevene.  

 Høyt fokus på klasseledelse 

 Høyt fokus på strukturen for den gode timen (også fordi vi vet struktur hjelper i 

forhold til klasseledelse) 

 Høyt fokus på samarbeid mellom kollegaer, også på tvers av skole og AKS 

 Sørge for anskaffelser og utstyr som bidrar til økt læring for elevene 

 Sørge for at IKT-tjenestene fungerer først og fremst for elever og ansatte, dernest foresatte.  

 Sørge for å få i gang de ulike støtteorganene som FAU, SMU og Driftsstyret, og internt få i 

gang AMU, plangruppe og ressursteam.  

 

Mange av målsetningene er vi i ferd med å nå. Men verdiskaping, kulturbygging og kommunikasjon er 

komplekse områder man må fortsette å jobbe kontinuerlig med. Videre fremover skal vi derfor ennå ha 

fokus på å:  

 skape det gode psykososiale læringsmiljøet 

 legge enda bedre til rette for et godt samarbeid og god kommunikasjon mellom skole og AKS 

 få flere rutiner på plass internt slik at vi også kan kommunisere bedre utover 

 

Våren 2016 er målene å: 

 få på plass flere rutiner og planer sammen med rådsorganene 

 kommunisere disse rutinene og planen bedre ut på skoleplattformen, hjemmesiden og Facebook 

 

Inntil dette er på plass vil vi, som nevnt, forsøke å holde dere oppdatert via fredagsmail og månedsbrev.   

 

 

Aktivitetsskolen  

Aktivitetsskolen er på Teglverket en del av skolen med den samme visjonen og de samme verdiene. Vi 

har derfor flere ansatte som jobber både på skolen og i AKS slik at arbeidet med det sosiale miljøet 

jobbes med hele veien. Baselederne skal fra nå av delta i lærernes planleggingstid en dag i uken slik at 

informasjon kan utveksles og planer legges sammen. Alle skoleassistentene jobber i tillegg på AKS slik 

at de viderefører de samme reglene og rutinene der det er naturlig.  

 

De ansatte på TeglA kjenner nå også bedre til hvilke elever som trenger ekstra støtte for å oppnå ønsket 

atferd. Sammen med skolen og foresatte er tiltak nå i gang for de elevene som trenger det.  

 

Rett etter høstferien kom de læringsstøttene kursene i gang på TeglA. Det var et kjempe løft, også for 

det sosiale miljøet. Elevene har falt mer til ro og de ansatte har bedre oversikt. Vi har fått utrolig mange 

flotte og gode tilbakemeldinger på kursrekken man tilbyr og det er vi takknemlig for. Ros er alltid godt 

og gir ekstra energi til å stå på videre.  
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Samarbeid med FAU 

Mandag 19.okt hadde FAU, sammen med skolens ledelse, en workshop hvor det ble drøftet hvilke 

forventninger foresatte har til skolen. Både FAU og skolens ledelse opplevde workshopen som nyttig og 

vi fikk inn mange gode forventninger som kan benyttes i et videre arbeid med en Teglverket standard 

for godt skole-hjemsamarbeid. En bonus med hvordan workshopen ble arrangert var at foreldrene fikk 

se hvordan skolen bygger opp en undervisningstime med iPad som et viktig verktøy.  

Alle klasser fra 1.-4.trinn var representert med til sammen ca. 60 foresatte. Takk til dere som kom og 

bidro. Neste gang håper vi enda flere har muligheten da skolen får flere henvendelser om at man ønsker 

større innsyn i hvordan skolen jobber med iPad og hvordan man tilrettelegger undervisningen.  

 

Trafikkagenten 

"I år vil over 40 000 skolebarn i Oslo kunne kartlegge trygge og utrygge områder på egen skolevei i en 

egen mobilapplikasjon. Mobilappen heter «Trafikkagenten». Appen er et verktøy elevene kan bruke for 

å melde inn positive og negative erfaringer med egen skolevei. Dette skal gi politikerne bedre grunnlag 

til å gjøre skoleveiene sikrere.  

Ved hjelp av egen smarttelefon eller lånetelefon registrerer barna både reisevaner og trafikksituasjoner 

på vei til skolen. Slik får man da vite hvordan elevene kommer seg til skolen, enten det er til fots, ved 

hjelp av sykkel eller om han/hun blir kjørt. I tillegg vil man få konkret informasjon om hvordan elevene 

selv oppfatter strekningen på vei til og fra skolen. Telefonens GPS-funksjon registrerer nøyaktig hvor 

eleven befinner seg til enhver tid, slik at når brukeren melder inn farlig veikryss, så vet appen nøyaktig 

hvilket kryss det er snakk om.  

Når all data fra Trafikkagenten er samlet inn kommer Bymiljøetaten til å lage en rapport som vil 

oppsummere hvor i Oslo elever og foreldre føler seg trygge, og hvor man ønsker seg endringer på 

skoleveien. Det er viktig å understreke at alle data som kommer inn blir behandlet iht. personvernloven.  

Vi som skole oppfordrer alle til å delta på dette, fordi vi er med på dette oppstartsprosjektet og har 

derfor store sjanser for å bli hørt i forhold til utbedringer av skoleveien. Det ligger penger til utbedring 

bak prosjektet.  

Alt dere trenger å gjøre er å laste ned appen via www.trafikkagenten.no og registrer dere. Dere trenger 

en agentkode, og den får dere tilsendt av lærerne på mail." 

  

Praktisk informasjon om tilsettinger 

På 4.trinn er Kathrine (lærer) gravid og vi gleder oss med henne. Vi har utlyst etter en vikar for henne, 

men for å få tak i den beste læreren har vi valgt å utlyse den som fast stilling. Vi er en skole i vekst og 

har derfor et økende behov for flere lærere. Ny lærer etterstreber vi å ha på plass rett etter årsskiftet. 

 

På 1.trinn har vi per i dag en sykemelding i 1a. Vi regner ikke med at den blir langvarig, men det er 

planlagt for at ressurslærere kan steppe inn ved eventuelle fravær. Ellen er nå i 1a som kontaktlærer 

inntil videre.  

 

Som dere vet har ikke Teglverket en sosiallærer per i dag. Vi valgte å øke lærer- og assistentressursen i 

klasserommene i stedet og derfor legge sosiallæreroppfølgingen på nærmeste leder dette halvåret. 

Fordelen for elevene var at det var flere voksne sammen med dem i oppstartsperioden og fordelen for 

ledelsen var at vi kom tettere på elevene og fikk raskere oversikt over de ulike behovene. Planen var å få 

på plass en sosiallærer høsten 2016, men vi ser nå at vi allerede fra årsskiftet kan klare å få på plass 

dette om vi finner den rette. Det ligger nå en utlysning ute.  

 

I skoleledelsen er vi per i dag kun to personer, i tillegg til Aktivitetsskolelederen. Vi intervjuer disse 

dager etter en administrativ leder som skal hjelpe oss med å håndtere alt som har med bygg, renhold, 

teknisk drift, administrasjon o.l. På den måten vil ledergruppen for øvrig kunne holde bedre tak i den 

pedagogiske driften av skolen og komme enda tettere på elever, lærere og assistenter der vi mener vi bør 

være. Vi håper å få på plass en administrativ leder i løpet av januar/februar 2016.  

 

Ønsker til slutt å takke for det engasjementet dere viser som foresatte. Dere skal vite at det ikke er en 

selvfølge overalt. Bruker vi sammen disse positive kreftene kan vi løfte fjell, eller bygge Oslos beste 

skole om dere vil  Med hilsen Elisabeth Palmgren, rektor  

http://www.trafikkagenten.no/

