
grått og høstlig, har 

det vært mye sol og 

glede på Smestad i 

årets første måneder. 

Årets høydepunkt var 

som alltid mottak av 

Høstferien er straks 

over oss, og første 

runde med skole er 

over for skoleåret 

2021/22. Og selv om 

været akkurat nå er 

75 blide små første-

klassinger, som smil-

te i kapp med sola! Vi 

gleder oss til mer 

læring og trivsel et-

ter høstferien. 

Følg med: 

 På hjemmesiden: https://

smestad.osloskolen.no  

 På Skolemelding: Last ned 

appen, og hold deg oppda-

tert, se  informasjon om 

dette på hjemmesiden 

 På mail:  postmottak 

@osloskolen.no og direkte-

mail til ansatte 

 På facebook: Smestad skole 

 På ranselpost: sist, men 

ikke minst kommer mye 

informasjon stadig på 

”steinaldervis” - i sekken!  

Smestad skole 
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STOPP! 

Her er  

MOBBEFRITT! 

Smittevern på grønt nivå  

Endelig! Restriksjone-

ne i Oslo er avsluttet! 

Vi skal fortsatt være 

påpasselige (vaske 

hender, ha fokus på 

hygiene, være hjem-

me når man er syk), 

men hverdagen skal 

tilbake. Det vil bli 

sendt ut to selvtester 

til hver elev mandag 

etter høstferien. Vi 

oppfordrer på vegne 

av Oslo kommune, til 

at alle tar selvtest 

tirsdag og fredag 

også i uke 41. 

Solen skinner alltid på Smestad!  

https://munkerud.osloskolen.no
https://munkerud.osloskolen.no
https://munkerud.osloskolen.no
https://munkerud.osloskolen.no
https://munkerud.osloskolen.no
https://munkerud.osloskolen.no
https://munkerud.osloskolen.no
https://munkerud.osloskolen.no


gruppene (miljø, tra-

fikk og bygg). Drifts-

styret ved skolen har 

også hatt sitt første 

møte, med fokus på 

noen av de samme 

sakene. Driftsstyret 

er skolens øverste 

organ, og består av 

politiske representan-

FAU hadde sitt første 

møte i september, 

med nye og gamle 

representanter til 

møte i biblioteket. 

Fokus her var ny rek-

tor, trafikk, skolebe-

hovsplan med rehabi-

literingsprosjekt, og 

selvsagt FAU-

ter, foresatte og an-

satte. Rektor er sek-

retær for driftssty-

ret.  

Side 2 Nytt fra Smestad skole 

Godt miljø på Smestad! 

Enkelt og greit:  

Mobbing er teit! 

Driftstyret og FAU-oppstart  

Vellykket leirskole til Hallingdal 

Takk for gode 

møter med 

dere foresatte 

Perioden fram til 

høstferien er alltid en tid 

for årets første 

foreldremøte, et viktig 

bidrag til det gode skole-

hjemsamarbeidet. Vi som 

skole ønsker egentlig en 

struktur med felles 

trinnoppstart, med 

påfølgende klassemøter. 

Dette er blant annet en 

god arena for rektor og 

skoleledelsen til å få hilst 

på alle foresatte. I år ble 

dette litt rotete pga 

corona-oppblomstringen 

tidlig i høst, men vi håper 

likevel at møtene var 

gode, og at skole-

hjemsamarbeidet er godt 

i gang. 

Vigelandsdag i sol 

Det begynner å bli en 

stund siden, men den 

tradisjonelle Vige-

landsdagen ble som 

vanlig gjennomført 

første skoleuke. I sol, 

selvfølgelig! Frogner-

parken ble fylt opp av 

Smestadbarn, som 

var i full aktivitet. Re-

busløp, konkurranser, 

tegninger, intervjuer 

og lek avsluttet en 

flott første skoleuke 

for store og små. En 

god måte å bli klar for 

det lange skoleåret vi 

har foran oss. 

I uke 37 var 7. trinn 

på leirskole ved Ål i 

Hallingdal. Dette må 

kunne kalles et høyde-

punkt på barneskolen, 

og alle var enige om 

at leirskolen var vel-

lykket, selv om den 

ene bussen var på vei 

til Valdres før den 

skjønte feilen... Uka 

besto i turer, aktivite-

ter, og mye moro på 

hytter og i flott norsk 

natur. Det ryktes 

også om at discoen 
siste dagen satte en 

ny standard for liv & 

røre for barna som 

snart blir ungdom…   

En buss-

sjåfør, 

en buss-

sjåfør, 

det er 

en mann 

med 

godt 

humør… 

særlig 

når han 

har 

Smestad

-barn i 

bussen! 



Både skolen og FAU 

er for tiden sterkt 

opptatt av trafikksi-

tuasjonen rundt Sme-

stad skole. Særlig er 

det Nedre Smestad-

kryss og utkjøring av 

tungtrafikk på oversi-

den av ringveien som 

er i fokus, men også 

andre strekninger er 

mye trafikkert. Skole-

patruljen er erstattet 

med foreldrevakter, 

og hipp hurra for det. 

Takk for innsatsen!

Trygg Trafikk og SL 

hadde aksjon på en 

morgen i september, 

og delte ut sykkellyk-

ter til elever som kom 

syklende. Vi heier på 

gående og syklende 

barn og voksne. Og til 

alle: Det blir bare 

mørkere, husk re-

fleks!  

Læringsarbeidet er i 

full gang på Smestad. 

Først og fremst i klas-

serommene, men 

også utendørs (her 

fra tornadoforsøk og 

høstutstillingsbesøk). 

Sjekk gjerne vår face-

bookside etter høst-

ferien for mer nytt! 
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Oppfordring til alle:  

Gå til skolen! 

Aktivitet gir god læring  

Trygg trafikk rundt Smestad?  

SMAKS høster 

inn i høstferien! 

Høstferie er SMAKS-tid! 

Mange elever skal nyte godt 

av høy stemningsfaktor og 

gode høstaktiviteter på 

SMAKS i høstferien. SMAKS 

holder åpent alle dagene, og 

lover gode opplevelser for 

barna som tilbringer 

høstferien her. Høsten er 

joogså tiden for å sanke inn 

alt av grønnsaker så de som 

kommer i høstferien får bli 

med på mye kos i 

skolehagen! Det er vel 

kanskje derfor det kalles 

høst, fordi man høster inn? 

Rett og slett potetferie?? 

Solskjerming og annet om bygg  

Det bygges og ved-

likeholdes på Sme-

stad.  Leveransepro-

blemer gjør at sol-

skjermingen ikke blir 

ferdig før i uke 43/44. 

I høstferien er det 

stillaser i gymsalen 

for elektromontering. 

Litt utfordringer skal 

man jo ha, og 3D måt-

te bo et par uker i an-

net klasserom pga 

sikring av asbest i en 

rørsjakt. (Ingen grunn 

til uro, det er fikset og 

sikret!) Bygg 3 (3.-5. 

trinn) skal få ansikts-

løftning i form av ma-

ling i gangene, noe 

som medfører litt 

avsperringer etter 

høstferien. Og Mono-

litten får sikkerhets-

film på vinduene. 

Sånn går nå dagene 

på gode, gamle Sme-

stad, men den som 

venter på noe godt... 

Syklistenes landsforening delte ut gratis sykkellykt til 
dagens syklister tirsdag 21. september 



Ansettelser x 3 

Oppstarten i ledelse og admini-

strasjon har vært preget av litt 

underbemanning. Vi har i ukene 

etter sommerferien utlyst og an-

satt ny assisterende rektor, ny 

spesialpedagogisk koordinator og 

ny sosiallærer. Det er godt å kjen-

ne at stillaset administrativt rei-

ser seg, og alle er i gang etter 

nyttår (spesped-koordinator alle-

rede 1. november).  

Ny helsesykepleier 

Smestad skole har to helsesyke-

pleiere. Liv Julie Sørdal har lang 

erfaring herfra, mens Pernille 

Fabritius Dybwad er ny av året. 

Mer info om skolehelsetjenesten 

finnes på hjemmesiden.  

Fokus: 

God læring på 

Smestad 

Smestad skole 

Smestad skole 

Konventveien 27 

0377 Oslo 

Telefon: 22516380 

E-post:  

postmottak@osloskolen.no 

 

Følg oss på facebook:  

@smestadskole 

@smestadaktivitetsskole 

God høstferie! 

Småinfo  -   Småinfo  -   Småinfo -   Småinfo   -   Småinfo  

Leksehjelp 5-7 

Tilbudet om leksehjelp for 5-7. 

trinn er i gang, og foresatte har 

info om påmelding. Dette er et 

helt frivillig tilbud, som gir mulig-

het til noe voksenstøtte for 

hjemmearbeid en gang pr uke.  

Stadig delt skolegård 

Foreløpig holder vi på oppdeling-

en av skolegård, slik det ble gjort 

under coronapandemien.  

 

Elevrådet 

Elevene har valgt tillitspersoner i 

klassene, og har hatt sitt første 

møte. Det blir mer fokus på det-

te når vi kan samles godt og på 

tvers etter høstferien. 

Nasjonale prøver 

gjennomført 

5. trinn har gjennomført 

årets nasjonale prøver i le-

sing, regning og engelsk. 

Etter en del coronatilfeller 

på akkurat dette trinnet, 

kan vi nå puste ut etter vel-

lykket gjennomføring. Fem-

teklassingene våre gjorde 

jobben, og vi skal bruke re-

sultatene i læringsarbeidet 

framover, både på elev– og 

skolenivå. 
  

Idrettsbanen har blitt 

veldig fin i løpet av de 

siste månedene, med 

det nye kunstgresset, 

løpebane og nye tre-

benker opp mot hau-

gen. Det er stor rift 

om bruk, og banen er 

trygt fordelt av 

voksne... 

Gøy på idrettsbanen  

Trivsel og trygghet er 

viktig på en barnesko-

le—som for alle andre 

egentlig. Det er der-

for godt å ha en trygg 

fadder, og mange av 

våre eldre elever gir 

nettopp en slik trygg-

het for de aller 

minste. Fadderklasser 

har lekt sammen og 

vært på tur sammen, 

og slik sett gitt årets 

førsteklassinger (og 

også årets andreklas-

singer) gode skole-

opplevelser i oppstar-

ten av skoleåret. Vi er 

ganske sikre på at 

dette også er trygt og 

godt for de store å få 

lov til å være en god 

fadder. 

Godt å ha en trygg fadder  


