
 
   

 
 

           Oserød skole, 16.12.20 

 

Kjære foresatte ved Oserød skole! 

Det er straks juleferie og en annerledes høst her på skolen er snart over.  

Denne høsten begynte vi for alvor med nye læreplaner i fag, «Fagfornyelsen» eller K-20. Det har vært mange 

spennende temaer og mye elevaktivitet. Elevene skal utvikle kompetanse i de tre temaene «bærekraftig 

utvikling», «folkehelse og livsmestring» og «demokrati og medborgerskap» gjennom arbeid med problemstillinger 

fra ulike fag. Det har vært jobbet med etisk bevissthet, samarbeid, skaperglede, bevissthet for naturen og 

miljøbevissthet og medvirkning. Skolen har et dobbelt oppdrag i å være en viktig del av en livslang 

danningsprosess og et individuelt utdanningsoppdrag. De grunnleggende ferdighetene som lesing, skriving, 

regning, digitale ferdigheter og muntlige ferdigheter er også viktig fokus i de ny planene for fagene. 

Vi er fortsatt på gult nivå og fortsetter med pålagte tiltak. Vi  blander ikke basisgrupper på trinnet. Dessverre betyr 

dette for noen barn, at de ikke får leke med bestevenner i skoletiden og i SFO. For mange barn har likevel kohorten 

blitt et trygt læringsmiljø der de har blitt godt kjent og opplever stabilitet. Det er fremdeles mye vask og spriting av 

hender, forsterket rengjøring, kohortområder ute, friminutt på forskjellige tider og ingen syke som møter på 

skolen. 

Vi har vært heldige og har sluppet å ha trinn i karantene og hjemmeskole. Takket være god og iherdig innsats fra 

personalet, har vi fått til god undervisning denne høsten og barna har blitt tatt godt vare på. Det skal bli godt med 

juleferie for noen og enhver. 

Vi har hatt en fin adventstid på tross av strenge smittevernregler. Det har vært arrangert juleverksted, 

Luciamarkering på Teams med utdeling av lussekatter, vist julefilmer i aulaen, felles adventstunder på Teams for 

hele skolen, grøtfest for alle elevene kohortvis og julesang ved juletreet med god avstand mellom kohortene. I 

løpet av de tre siste dagene før jul skal SFO ha pysj- og grøtfest, samt få besøk av nissen       

I løpet av høsten har vi avholdt FAU-møter og SU/SMU-møte på Teams. Referater ligger på hjemmesiden. Vi takker 

for godt samarbeid! 

Alle på Oserød skole ønsker dere en  GOD JUL og GODT NYTT ÅR! 

Ta godt vare på hverandre! 

Vennlig hilsen Kari-rektor 



 
   

 
 

 


