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Vi er fornøyde med skolestart og de første åtte ukene inn i skoleåret. Elevene på skolen er hyggelige,
arbeidsomme, lærelystne og nysgjerrige. Samtidig ser vi at elevene er mer fokuserte på resultatet
enn på selve prosessen fram til et resultat. Her har vi sammen noe å jobbe med.
Slemdals 7.trinn har flyttet inn hos oss, og dette har stort sett gått smertefritt. Slemdals flytting
medførte også at vi fikk en hel del nye stoler og pulter. På skolen er vi nå 440 elever og 40 ansatte,
utover de fire klassene fra Slemdal.
Midtstuen skole er en MOT-skole. MOT har en visjon om å skape robust ungdom som tør å ta egne
valg. Mot til å leve, mot til å si nei og mot til å bry seg er nøkkelen i arbeidet. Alle klassene har fått
klassebesøk av en MOT-coach.
I nærmere fem år har vi arbeidet med en godkjenningsprosess etter miljørettet helsevern i
barnehager og skoler. Det har dreiet seg om alt fra vedlikeholdsmangler, renhold, luftkvalitet og
radonnivåer. Skolen fikk godkjenning i september.
Skolens store utviklingsprosjekt er vurdering for læring (VFL) i noe som kalles MOOC (Massive Open
Online Courses). Her arbeider det pedagogiske personalet med kollektiv utvikling for å forbedre
vurderingspraksisen for elevene. Elevene skal kunne bruke våre fremovermeldinger til økt læring.
Sammen arbeider vi også med de grunnleggende ferdighetene i alle fag. Et systematisk arbeid med
skriving og regning i alle fag legger vi spesielt vekt på. Noen av lærerne er også engasjert i DEMBRA,
forebygging av antisemittisme, rasisme og udemokratiske holdninger. Det handler om å gi elevene
kunnskap om fordommer og hat, identitet og tilhørighet, kritisk tenkning og kunnskap.
Mobilfri skole innførte vi i august i år. Etter en prøveuke i fjor opplevde vi at elevene samhandlet mer
i friminuttene, var mer oppmerksomme i timene, samt at det var mindre forstyrrelser. Snakk gjerne
hva det innebærer å ha en mobilfri skole. Vi ser at noen elever har lett for å glemme denne regelen.
Prøveplan for dette semestret følger med som vedlegg i denne eposten og legges også ut på
hjemmesiden.
Her kommer en liten oppdatering om hva vi driver på med i skoletiden trinn for trinn:
8.trinn
Alle klassene har vært på innskolingstur på Røkleivhytta med kontaktlæreren sin. Målet med disse
turene, som vi har for femte året på rad, er å raskt skape et godt klassemiljø tidlig. På turene har det
vært samarbeidsaktiviteter og elevene har sammen laget klasseregler.
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Elevene på trinnet har også gjennomført nasjonale prøver som viser at elevene har gode lese- og
regneferdigheter. Det er vi veldig fornøyde med og lærerne er i gang med planlegging om hvordan vi
skal utvikle elevene videre i sitt læringsløp. Vi oppfordrer dere som foreldre til å motivere videre for
lesing også på hjemmebane, litt hver dag. Alle har vært i velkomstsamtale med kontaktlæreren og
neste utviklingssamtal blir i januar eller februar.
9.trinn
Skoleåret startet bra for 9.trinn med få utskiftninger av lærere. Åse Straume er ny kontaktlærer for
9G etter at Tom Lindstad gikk ut i pensjon. Også på 9.trinn har de gjennomført nasjonale prøver, og vi
ser en veldig god utvikling for trinnet. Det er et sterkt trinn der ni av ti elever ligger på de to høyeste
nivåene i regning og lesing. Alle elever vil få sine resultater sendt hjem som ranselpost neste uke.
Disse resultatene vil også være blant temaene i utviklingssamtalen.
I november skal alle klassene besøke Tingretten, få besøk av Oslo skolemuseum og få forfatterbesøk
av Lise Forfang Grimnes.
I tillegg jobber vi med å få forebyggende enhet for politiet på besøk til alle klasser. For å holde et
foredrag for elevene innenfor straff og konsekvens.
I disse dager er elevene i ulike matematikkgrupper for å lære på sitt eget nivå i algebra. Vi ser at
variasjon i tilnærmingen av kunnskap er bra for elevene. Varighet er to uker, etterfulgt av en ny
periode våren 2017.
10.trinn
Det er god stemning på 10.trinn, og 10H har fått Susanne S. Krog som ny kontaktlærer. I tillegg til
vurderingene fra skolen skal elevene gjennomføre fire fellesprøver for Osloskolen denne høsten i
digitale ferdigheter, norsk hoved- og sidemål, samt engelsk. Fellesprøve i matematikk kommer til å bli
avholdt til våren. I etterkant av slike vurderinger, samles lærerne fra alle skoler i et
vurderingsfellesskap. I Oslo kommune vil vi ha en likeverdig og rettferdig vurdering av elevene.
Mens jentene for en tid tilbake på Kuben for innføring av " jenter og teknologi", har guttene vært på
Litteraturhuset og møtt en forfatter. Noe alle elevene ser frem til er 10.klasse-ballet. Ettersom det er
et foreldredrevet arrangement, ønsker vi at dere tenker dugnad denne kvelden, enten det er
planlegging, forberedelser, gjennomføring av ballkvelden eller hjemkjøring av elevene på natten.
Med godt samarbeid blir det et vellykket ball!
Vi i ledelsen håper på fortsatt godt samarbeid med alle dere foreldre og ønsker dere alle en fin
oktoberhelg.
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