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Vi ønsker dere en hyggelig julefeiring  
og et fredfullt godt nytt år! 
 
Gjennom nyhetsbrevet ønsker vi å informere foresatte  
om noe av de vi holder på med i skolehverdagen.  

Vi håper du har anledning til å lese gjennom.  

Dagene våre er varierte, innholdsrike, morsomme og lærerike.  

Samtidig benytter vi anledningen til å ønske at dere alle får  

en hyggelig julefeiring og et riktig godt nytt år! 

  

 

Vennskapsdagene 18. og 19. desember 
Mandag og tirsdag arrangerte vi vennskapsdager her på skolen. Målet er at vi 

skal oppleve en annerledes læringsarena på tvers av klassetrinn. Dette øker 

samhørighetsfølelsen – og forhåpentligvis er det flere som får nye venner. 
Kursene vi gjennomførte disse dagene var blant annet om 

dataspill, hip-hop, programmering, FN og bærekraftig 

utvikling, matte, foto og media – og vi lagde vår egen 

bodylotion i naturfagrommet.  

Til venstre et bevegelig kunstverk laget i matteprogrammet 

GeoGebra. Til høyre fire spreke ungdommer i et 

samarbeidsprosjekt i gymsalen. 

 

 

Besøk i Grorud kirke 

Onsdag var de aller fleste elevene våre på besøk i Grorud kirke. Samlingen var godt 

tilpasset alle trosretninger, og det ble en hyggelig tilstelning hvor elevene bidro med 

musikalske innslag og lesning fra både Bibelen og Koranen.  

 

 

 

Alternativ julesamling 

Det var omtrent 40 elever som valgte å ikke delta på 

samlingen i Grorud kirke. I stedet fikk de glede av å 

overvære et foredrag av Henrik Syse.  

Syse er filosof og forsker ved Institutt for fredsforskning, 

samt professor ved Bjørkenes Høyskole. Henrik valgte å 

snakke med elevene om verdier, avstand og nærhet – og 

om hverdagen vår. Og litt om det å filosofere. 
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Omvendt adventskalender 

I år har klasse 8CD gått inn for «omvendt 

adventskalender». Tradisjonelt har man kjøpt inn 

noe til maks 30 kr som en av de andre i klassen får 

etter trekning. Det førte til veldig mange 

sjokoladeplater som skifta eier …  

Årets adventskalender går ut på at elevene tar med 

seg én eller flere gaver som de har hjemme (pene 

klær/sko/bøker/leker) som de ikke bruker lenger, pakka inn i gavepapir og med pakkelapp der det står at gaven er 

tenkt til en gutt/ei jente på f. eks. 10 år, med hilsen fra eleven med ønske om god jul. Disse gavene vil bli levert på 

Fattighuset før jul, slik at noen barn som ellers ikke ville fått julegaver, nå får en hyggelig hilsen fra elever på 

Groruddalen skole. Dette er både miljøvennlig og gratis, i og med at ingen trenger å kjøpe noe nytt.  Med tanke på 

at det er nesten 100 000 barn som blir betegna som fattige, mener vi dette er et hyggelig tiltak nå i disse 

førjulstider. 

Les mer om Fattighuset 

 

10. trinn på HL-senteret 

Som en oppfølging av undervisningen om  

2. verdenskrig og besøkene i konsentrasjonsleirene i 

Polen besøkte 10. trinns-elevene HL-senteret i 

desember.  

Dette er et viktig ledd i arbeid for toleranse og fred 

mellom ulike kulturelle og religiøse grupper i Norge. 

Vi ble presentert for et opplegg som tok 

utgangspunkt i ulike filmer om tema Holocaust, som 

Jødene selv kaller shoah, og som betyr 

ødeleggelsen/katastrofen.  

HL er forkortelse for Senter for studier av Holocaust 

og minoritetsgrupper.  

Elevene var på forhånd delt i grupper, og så ulike 

filmklipp, hvor man så på innhold, virkemidler og 

budskap. Alle elevene tok dette kjempeseriøst og de 

jobbet bra, og hadde mange gode innspill. 

Ytterpunktene i Antisemittismen og ekstremismen er 

dessverre et stigende problem i Europa. Vi har fokus 

på temaet og i februar kommer to unge jøder til 

skolen og forteller om å være jøde i Norge i dag. 

Prosjektet de representerer kaller seg Jødiske 

veivisere.  

Etter å ha arbeidet lenge og grundig med tema 

utviser elevene større modenhet, empati og 

forståelse for utsatte grupper i samfunnet. 

 

 

Holocaust-senteret holder hus i Villa Grande på  

Bygdøy i Oslo. Dette var boligen til Vidkun 

Quisling i tiden Norge var okkupert av Tyskland 

under 2. verdenskrig. 

http://fattighusetoslo.no/index.html
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10. trinns forberedelser til valg av videregående utdanning 

Tiende trinns elever står foran et vanskelig veivalg. I februar skal de velge hva de vil bli i fremtiden. Det er ikke så 
lett når man er bare 15 år. De må kjenne seg selv, hvem de er og hva de kan. Videregående skoler tilbyr 
yrkesfaglige, studiespesialiserende og kombinerte utdannings-programmer. I år har det kommet et nytt kombinert 
utdanningsprogram som heter robotikklinje.  

 
Elevene får opplæring i å ta valg gjennom 
• Utdanningsvalg 
• Smakebitkurs 
• Informasjonsmøte om videregående 
• Yrkesmesse  
• Jobbskygging 
 
I tillegg har de hatt en veiledningssamtale med rådgiver 
om å ta et valg. I den veileningssamtalen har de fått 
informasjon om å besøke de videregående skolene de 
ønsker å søke på.  
 

I januar har videregående skoler åpen dag, hvor elever og foresatte kan besøke skolene og finne ut om hvordan 
skolemiljøet er. Det er viktig for elevens trivsel og læringsmiljøet.  

Sjekk ut disse nettsidene når det gjelder valg av videregående utdanning: 

Utdanning.no 

Vilbli.no 

 

 

Forbildeprosjektet  

Groruddalen skole deltar med fire elever i 

«Forbildeprosjektet». Dette prosjektet skal 

bruke idretten som et verktøy for å skape bedre 

oppvekstvilkår for barn og ungdom i utsatte 

områder i Oslo.  

Det er et samarbeidsprosjekt mellom Grorud IL, 

Vålerenga Fotball, bydel Grorud og bydel Gamle 

Oslo. 

Prosjektet ønsker å bruke forbilder for å skape 

gode normer, verdier og idrettsglede på skolene. 

Forbildene er assistenter i kroppsøvingstimer og 

på idrettsplassen. Forbildenes involvering vil føre til at det vil være flere som gir skryt og individuell oppfølging, og 

det fører til at flere blir sett og får mestringsopplevelser. Forbildene skal gå foran som gode eksempler i forhold til 

oppførsel og holdninger. 

Elevene på Groruddalen skole har i denne forbindelse en åpen treningsarena, som kalles «Respektløkka», hver 

onsdag fra kl. 14.00.15.30. Møt opp i den eksterne gymsalen som ligger på området til skolen vår. Det er gratis 

og åpent for alle.  

Her skal forbildene ha en rolle med oppfølging av forbildeansvarlig. Dette er en flott integreringsarena hvor alle er 

like uansett kjønn, etnisitet, religion, motivasjon og ferdighetsnivå. 

https://utdanning.no/
https://www.vilbli.no/
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Forbildeprosjektet ønsker å 

• Skape bedre klassemiljø og skolemiljø 

• Ha fokus på å gjøre andre gode og å inkludere alle 

• Sørge for at alle elever blir sett og får mestrings-opplevelser  

• Forebygge kriminalitet, rus, mobbing, rasisme og annen uønsket atferd 

• Få god menneskelig utvikling for forbildene gjennom kurs og sosiale samlinger 

Les mer om Forbildeprosjektet her 

 

Psykisk helse 

Skolen jobber godt og mye med psykisk helse. Vi har 

egne møter hvor psykisk helse er tema, hvor man 

blant annet tar opp hvordan det står til med elever 

som sliter. Vi bor i en bydel hvor andelen voksne og 

barn som har sammensatte problemer er større enn 

andre steder i Oslo. Det har med sosioøkonomiske 

forhold å gjøre. Skolen har organisert seg sånn at den 

prøver å følge opp elevene på en best mulig måte - 

generelt på trinnet og enkeltelever. Internt på skolen 

er ledelsen, sosiallærer, rådgiver, helsesøster og 

lærerne involvert.  

Skolen har som mål at elevene må komme først, og 

jobben ut mot disse er den viktigste. Eleven 

fungerer i forhold til rammene rundt, så vi jobber 

med alle som befinner seg i denne rammen. 

 

 

Helsesøster 

Vi har helsesøster her på skolen 

Tirsdager 08.00 – 15.00 

Onsdager 08.00 – 13.00 

Torsdager 08.00 – 15.00 

Det er et gratis tilbud – og helsesøster har taushetsplikt. 

 

Matteundervisning for  

barneskolenes elever 

Elever fra Grorud skoles 7. trinn får matematikk-

undervisning på Groruddalen allerede nå.  

Det dreier seg om ca. 22 elever fra 7. trinn. Elevene 

er fra Grorud skole og Nortvedt skole. Disse elevene 

er interessert i matematikk og har god forståelsen for 

faget. Dette tilbudet er en form for forsert løp. 

Målsetningene med disse timene er å gi elevene 

kjennskap til ungdomsskolens 

matematikk. Tilbakemeldinger fra elevene har vært 

veldig positive. Stort sett alle sier at de gleder seg til 

tirdagstimene på Groruddalen skole. Vi arbeider med 

temaer fra matematikk fra 8. og 9. trinn. I tillegg til 

matematikk arbeider vi med naturfag. Dette gjør vi 

fordi elevene ønsker det veldig sterkt. 

Ekstra matteundervisning på søndager 

Søndager tilbyr matematikklærer Kumar leksehjelp 

hovedsakelig i matematikk. Dette er et gratis tilbud og 

åpen for alle elever som tilhører både vår skole og andre 

skoler.  

Kumar er på skolen hver søndag kl. 14.00 til 15.30. Han 

driver ikke med undervisning eller tema-kurs, men går 

rundt i klassen og hjelper elevene med det de trenger 

hjelp til. Elevene er ikke bundet til å komme hver gang, 

men kan komme den eller de gangene de har behov. Det 

kan være alt fra 4-5 til 10-15 elever. Det er ofte flere rett 

før tentamen og eksamen interessen er størst. Det 

kommer også ofte elever som ikke tilhører oss, men er 

venner til elvene på vår skole. 

 

http://grorud-il.no/forbildeprosjektet
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Talentsatsing i matematikk 

På Groruddalen skole satser vi også på talentene i 

matematikk. Satsingen er et flott tilbud til elever 

med gode ferdigheter i faget. Tilbudet undervises 

for både 8. og 9. trinn to timer i uka på 

ettermiddagen. I år ligger elevantallet på 

henholdsvis 11 og 20 elever for 8. og 9. trinn. 

En målsetning er at elevene skal få nye utfordringer i 

faget. Dette gjøres både ved å gi undervisning i 

temaer som normalt kommer seinere i skoleløpet og 

gå i dybden på allerede etablerte ferdigheter.  

Det er viktig å huske på at dette er elever som frivillig 

stiller opp etter de allerede har hatt full skoledag. 

Selv om de er lærelystne og har et ekstra stå-på-gir, 

så er det viktig å variere mellom hard jobbing og lek 

og moro. Dermed har vi begitt oss ut på gameshowet 

«Vil du bli matematiker» og «skattejakt i 

koordinatsystemet». Dette synes de er gøy og gir en 

fin variasjon til de utfordrende temaene. 

 

Forsert løp i matematikk og engelsk 
 
Skolen samarbeider med Bjerke videregående skole, og 
tilbyr forsertløp matematikk og engelsk på  
videregående nivå. 

I år forserer 14 elever i matematikk. De er veldig fornøyd 
med tilbudet, som er godt tilbud for faglig sterke elever. 

 

Elevundersøkelsen 

Vi har nettopp gjennomført elevundersøkelsen og den 

viser at elevene i stor grad trives på skolen. Elevrådet og 

lærerne analyserer og jobber med resultatene i 

undersøkelsen for at vi skal forstå hva som ligger bak 

tallene, slik at vi kan videreutvikle læringsmiljøet.  

Elevene kommer med mange kloke innspill som er 

nyttige og viktige for oss voksne ved skolen.  

 

Årets skoleball 
Det tradisjonsrike skoleballet finner sted torsdag 8. februar 2018 i Grorud 

samfunnshus på Kalbakken.  

Elevrådet er arrangør og noen foreldre fra hver klasse stiller som vakter. 

Vi oppfordrer elevene på alle trinn til å delta, det er et minneverdig arrangement 

med pent kledde ungdommer, masse bra musikk, dans, pizza og brus. 

Alternativt Team 

Skolens alternative team - et byomfattende spesialpedagogisk tilbud for 16 elever - fikk ved skolestart i august 

6 nye elever - som nå har funnet seg godt til rette i gruppene sine. 

Høsten har bestått av mye godt læringsarbeide, utflukter/ekskursjoner til mange spennende og interessante 

steder på vår faste ukentlige turdag. Vi har blant annet vært på skogstur, byturer til sentrum, maisplukking, 

sopptur og besøk til valgboden i forbindelse med høstens stortingsvalg. 

Nå ser vi frem til en fin juleferie  

 

Om nyhetsbrevet 

Vi ønsker å gi deg som foresatt et bedre innblikk i ditt barns hverdag på skolen. Hva holder vi på med, hvilke 

tanker ligger bak, hva ønsker vi å få til – og om nådde vi målene våre. 

Gi oss gjerne tilbakemelding 

mailto:groruddalen@ude.oslo.kommune.no
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