
 

 

  
 Oslo kommune 
 Utdanningsetaten 

 Teglverket skole 
  

 

 
 

 

    

Utdanningsetaten Besøksadresse: Telefon: 22 64 30 00 Org.nr.: 913579321 

Teglverket skole Grenseveien 60   
 0579 OSLO   

 Postadresse: teglverket@ude.oslo.kommune.no  

 Pb 6582 Etterstad, 0607 OSLO teglverket.osloskolen.no  
 

 

 
Til foresatte v/Teglverket skole     3. juni 2018 
 
Rektorsbrev juni 2018 
 
Til høsten starter Teglverket på sitt 4. skoleår og vi er en fulltallig barneskole. Vi er langt på vei i å 
bygge opp en god skolekultur hvor verdier som samarbeid, kreativitet og kunnskapsbygging (lære 
å lære) har stor plass. Vi mener vi har tatt Ludvigsenutvalget på alvor og at vi i så måte er godt 
rustet til å ta innover oss de nye læreplanene som kommer. Vi har etter fire år, hvorav tre av dem i 
drift med elever, fått på plass mye i forhold til rutiner, planer og praksis. Vi har godt fungerende 
elevråd, FAU og SMU, samt et driftsstyre som engasjerer seg i pedagogikken. Skolen har dermed 
et godt grunnlag å bygge videre på når vi etter hvert utvider med ungdomstrinn. Vår drøm er å 
kunne gi hver enkelt elev en trygg og god hverdag fylt med mestringsopplevelser. Vi ønsker å ruste 
elevene til å kunne velge å fullføre videregående opplæring for senere å kunne delta aktivt i 
arbeidslivet.  
 
Vi har engasjerte ansatte som kan og som vil, og vi har engasjerte foresatte som bidrar til at vi 
sammen lykkes. Det er når vi løfter opp og i samme retning at Teglverket får muligheten til å 
oppfylle de drømmene vi har for elevene våre. Jeg er som rektor stolt av "Vi-kulturen" og jeg 
håper at denne tas ekstra godt vare på fremover. Jeg opplever både ansatte og foresatte som 
heier og skryter, men også som tør utfordre og stille de kritiske spørsmålene. Fortsett med det, 
bare på den måte blir vi gode!       
 
Jeg ønsker samtidig å benytte anledningen til å gi 3. trinns foresatte på Hasle og Teglverket en 
ekstra takk for et FANTASTISK 17. mai arrangement! Det var så utrolig godt organisert at her tror 
jeg ethvert eventbyrå hadde hatt et og annet å lære. Gratulerer med vel gjennomført, Ketil Raknes 
(leder for 17. mai komitéen).  
 
Bemanning skoleåret 2018-2019 
 
Endringer i lederteamet:   
Det er med tungt hjerte jeg nå, etter fire år, skal informere om at jeg gir meg som rektor ved 
Teglverket skole fra medio oktober. Jeg har vært privilegert som har fått lov til å være rektor for 
alle de fantastiske elevene våre, og som har fått lov til å møte en så flott og engasjert 
foreldregruppe som det er her. Jeg er stolt over rekrutteringen av de ansatte, og er sikkert på at 
de kommer til å videreføre drømmen om en fremtidsrettet skole som utvikler samarbeidende og 
kreative elever som lærer å lære. Som dere vet har jeg et ekstra hjerte for nettopp dette, hvor 
også digital læring spiller en stor rolle. Jeg har nå fått et tilbud hvor jeg skal få lov til å hjelpe flere 
skoleeiere og skoler med dette. Men dere skal vite at det har vært en lang prosess hvor nettopp 
tanken på "å slippe tak i" Teglverket har vært det vanskeligste.   
 
Rikard Røros, som i dag er avdelingsleder for sosial-, spesialpedagogisk team og PLUSS, flytter til 
Vestlandet. Vi takker for alt han har bidratt med inn på Teglverket. Han vil bli savnet! 
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Heidi Høyem, som i dag er administrativ leder, skal over i en annen stilling i Utdanningsetaten. 
Hun har vært til god hjelp i å bygge opp rutiner knyttet til "ikke-pedagogiske" oppgaver. Vi takker 
Heidi for alt hun har bidratt med på Teglverket. De er heldige, de som får henne nå.  
Skolen har endrede faglige behov, og den administrative lederstillingen vil derfor erstattes med 
ressurser knyttet til pedagogisk veiledning av blant annet nyutdannede som vi må regne med å få 
flere av når ny lærernorm trer i kraft.  
 
Lederteamet vil se slik ut, inntil ny rektor er på plass:  
 
Lederteamet frem t.o.m. 15.10.18: 
Elisabeth Palmgren, rektor 
Irene Langeid, ass.rektor og leder for 1.-2. trinn og AKS 
Camilla Fines Aronsen, avdelingsleder 5.-7. trinn (ny leder) 
Beate Strand, avdelingsleder 3.-4. trinn (midlertidig) 
Rachel Thelle, avdelingsleder for sosial-, spesialpedagogisk team og PLUSS  
 
Lederteamet f.o.m. 16.10.18, inntil ny rektor er på plass: 
Irene Langeid, fungerende rektor og leder for 1.-2. trinn og AKS 
Camilla Fines Aronsen, fungerende ass.rektor og leder for 5.-7. trinn 
Beate Strand, avdelingsleder 3.-4. trinn (midlertidig) 
Rachel Thelle, avdelingsleder for sosial-, spesialpedagogisk team og PLUSS 
Janne Beck Engebretsen, fødselspermisjon til mars 
 
Dere vil også her få en oversikt over lærerteamene på de ulike trinnene for neste skoleår. 
Lærerteamene vil fungere som arbeidslag rundt elevene på det enkelte trinn. Det vil si at de har et 
felles ansvar for alle elevene. I august får elever og foreldre vite hvem som blir den enkelte elevs 
primærkontakt (kontaktlærer).   
 
Lærerteamene skoleåret 2018-2019: 

1.trinn: 

 Erena Bergmann Sere 

 Camilla Louise Meyer 

 Florime Mamuti 

 Eline Dieset 50 %  

2.trinn 

 Madiha E. Johansen 

 Hanne Høva-Ihle Andersen  

 Camilla Ruud Karlsen  

 Eline Dieset 50 % 

3.trinn 

 Camilla Næbb Aamodt 

 Malene Hauge 

 Thomas Røst Stenerud 

 Kristina Halkidis 

 Miriam Berge 50 % 

 Roda M. Nur 70 % 
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4.trinn 

 Live Wirak Holten 

 Martine Nystuen Randby 

 Maja Berdal Sørensen 

 Martin Bach Johnsen 

 Jelena Kasagic 

5.trinn 

 Andrea Aas Humphreys 

 Thomas Tylman 

 Vikar/Ellen Bjørneset 

6.trinn 

 Ragnhild Lillehagen By 

 Eirik Hodne 

 Christian Huseby Aas 

 Roda M. Nur 30 % 

 Ny lærer 55 %, rekrutteres nå  
7.trinn 

 Elise Fosshaug 

 Elisabeth Amundsen Sand  

 Vikar for Kathrine Enger, rekrutteres nå 

 Ny lærer 25 %, rekrutteres nå 
 

PLUSS Alfa: 

 Ingeborg Fyrstro, koordinator 

 Marianne Fjær  

 Margrete Aarflot  

 Therese Midtgaard Jensen 
 

Pluss Omega:  

 Øystein Bergsvik - koordinator 

 Anne S. Abrahamsen 

 Kerstin Solli Rosengren 

 Therese Midtgaard Jensen 

 Silje Erdem 
 

Ressursteam:   

 Rachel Thelle, leder 

 Sosiallærer (rekrutteres nå) 

 Miriam Berge 50 % 

 Ida Heen Aaland 40 % 

 Ina Camilla Engan 40 % 

 
Med ønske om en god sommer!  
Elisabeth Palmgren, rektor 


