
 

 

  
 Oslo kommune 
 Utdanningsetaten 

 Bjørndal skole og aktivitetsskole 

 

 

  
 

 
 

 

    

Utdanningsetaten Besøksadresse: Telefon: 23 16 95 90 Org.nr.: 974590514 

Bjørndal skole Granbergstubben 7 Telefaks: 23 16 95 91  
 1275 OSLO   

  bjorndal@ude.oslo.kommune.no  

  bjorndal.osloskolen.no  
 

 

 

Til alle elever og foresatte på Bjørndal skole og aktivitetsskole 
 
Et helt skoleår har gått siden forrige gang vi sendte ut et sommerbrev, og det er nesten litt uvirkelig at tida går så 
fort.  
Den spente førskolejenta har blitt en erfaren og trygg 1.klassing. Den litt umodne 7.klassegutten er selvsikker og 
klar for ungdomsskolen. Den ferske læreren har plutselig masse erfaring å ta med seg inn i et nytt skoleår, og den 
stolte rektoren har blitt 1 helt år stoltere! 
   
Alle fortjener en lang og god sommerferie, og vi håper alle får fine opplevelser uansett om de skal være hjemme i 
ferien eller skal ut og reise.  
 
Mvh 
Annike, rektor 
 
 

 

Informasjon om siste skoleuke 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Ukedag Fellesaktiviteter 
Mandag 17. juni Vanlig skoledag 

Tirsdag 18. juni Roseseremoni og avslutning for 7.trinn i gymsalen kl 17.30. Avslutning klassevis i 
klasserommene etterpå. 
Vi håper alle foresatte har mulighet til å bli med sine barn til den siste avslutningen på 
Bjørndal skole.  

Onsdag 20. juni Fotballkamp mellom lærerne og elevene på Meklenborg kl 10. Foresatte som ønsker er 
velkommen som publikum. 
Rydde klasserom og levere bøker. 
Minner om at elevene må levere alle bøker og iPad + lader. Husk biblioteksbøker. 
Bøker, iPad, ladere som ikke leveres, eller som er ødelagt, må erstattes.  

Torsdag 21.juni Den tradisjonelle Bjørndalstafetten starter kl. 12.00. Foresatte er velkommen som 
publikum! Lærerne sender hjem løypekart med informasjon om hvor det enkelte barn 
skal løpe. Gjør oppmerksom på at ved fravær må vi gjøre endringer i etappene. 
AKS er åpen og elever blir fulgt dit av lærerne sine ca. kl. 13.00. 

Fredag 22.juni Skoledagen avsluttes kl 11.30.   
AKS er åpen og elevene blir fulgt dit av lærerne sine ca. kl. 11.30. 
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Oppstart av neste skoleår 
 
AKS holder stengt hele juli, og åpner igjen torsdag 1.august. 
Sommerskolen for skolestartere starter 5.august.  
AKS holder stengt 14. og 15. august da vi har felles 
planleggingsdag for alle ansatte.  
Første skoledag etter ferien er mandag 19.august. Elevene på 1.trinn 
møter sammen med foresatte ved flaggstanga kl 10.15 til opprop. Mer 
informasjon vil komme i posten. 
 
Elevene på 2. – 7. trinn møter utenfor sine nye klasserom kl 09.00 og 
avslutter dagen kl 13.00. AKS er åpen fra kl 13.00. 
 
Dato for høstens foreldremøter kommer senere.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
På vegne av alle ansatte ved Bjørndal skole, ønsker vi alle elever og foresatte en riktig god sommer og velkommen 
tilbake til et nytt skoleår 19.august, eller allerede på AKS 1.august! 
 

Sommerlekser  
Les hver dag 

 
- Sjekk ut www.sommerles.no og bli med på lesekampanje i sommer med fine 

premier 
- Les høyt for barnet eller la barnet lese selv, hver dag 

Snakk sammen - Samtal med barnet om ting de har sett, hørt, lest 
- Bruk begreper som beskriver ting eller følelser 

Lek med tall - Lag regnestykker ved middagsbordet, i bilen, på stranda, ved leggetid og la 
barna regne seg frem til svaret 

Sommertegning - Rektor ønsker seg sommertegninger med fine farger som kan henges opp 
på kontorene våre 

- Kan leveres i postkassen vår, på AKS, eller ved skolestart 

 
 
 

Sommerlig hilsen fra  
 
 
 
 
Annike Løkås  Lars Petterson  Ottar Olasson Haugbo  Marit Skau 
Rektor    Ass.rektor  Undervisningsinspektør  Undervisningsinspektør 
          og AKS leder 
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