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Sommerhilsen til alle foresatte på Nordstrand skole 

 

Nå nærmer en lang sommerferie seg og vi ser tilbake på et godt år på Nordstrand skole. Vi 

er tilbake i vanlig drift etter en lang koronaperiode som på mange måter var krevende for 

elever og ansatte, men som vi også lærte noe av.  

 

Friminuttene 

Neste skoleår vil friminuttene ligge slik at småtrinnet har for seg, og mellomtrinnet for 

seg. Vi har erfart at det er mer oversiktlig og at det er færre konflikter på tvers av trinn, 

når det er bedre plass i skolegården. Neste skoleår vil 7. trinn ha fysisk aktivitet kl. 8.00 

fire dager i uken for å få tilsvarene nedkorting om ettermiddagen. Da får vi også mer 

tilgjengelig tid i gymsalen til glede for elevene på AKS om ettermiddagen. 

 

Læringsrommet 

Neste skoleår skal alle klassene på 5.-7. trinn være i b-bygget. Vi oppretter i tillegg en 

inkluderende læringsarena med fysisk nærhet til klasserommene. To av skolens kjente 

lærere Mia Sofie Swang og Mina Petersen, vil sammen med assistentene Eva Lunde, 

Naserah Yousuf og Tone Nyhuus få ansvar for tilpasset opplæring og spesialundervisning 

for hele mellomtrinnet. Sammen vil disse fem danne et erfarent og sterkt team for elever 

med forsterket tilpasset opplæring eller spesialpedagogisk hjelp på mellomtrinnet.  

 

På 1.-4. trinn har vi nå de siste to årene hatt et system med leselærer på hvert trinn. Nå er 

turen kommet til mellomtrinnet for å bygge mer helhetlig kapasitet. Inspektør Dag Roar 

Fordal vil være nærmeste leder for mellomtrinnet og kan kontaktes hvis du har spørsmål 

til tilbudet.   

 

Systematisk leseopplæring 

Videre vil skolen jobbe for at lesekurs vil foregå i hel klasse. Klasselesekursene har vi 

prøvd i mindre skala på fjorårets 4. trinn, og er glad for å kunne tilby det til mellomtrinnet 

neste skoleår. Dette vil være til god hjelp for de som er umotiverte lesere, dyslektikere, de 

som elsker å lese, samtidig som det er godt tilrettelagt for elever som strever med lesing. 

Prinsipper fra helhetslesing ligger til grunn for kurset. Følg gjerne lenken hvis du er 

interessert i å vite mer om Helhetslesing.   

 

Neste skoleår starter mandag 22.08.2022, kl. 8.30.  

Skolestarterne møter på skolen kl. 9.00 

Oslo kommune 
Utdanningsetaten 
Nordstrand skole 

17.06.2022 

https://www.statped.no/globalassets/fagomrader/sprak-og-talevansker/sprak-og-talevansker-dokumenter/dysleksi/spesialpedagogisk-leseopplaering-web2.pdf
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Da gjenstår det å si takk til foresatte som har stått trafikkvakt og som har gjort skoleveien 

tryggere for elevene. Takk til foresatte som har tatt kontakt og stilt spørsmål til oss, og 

gjort Nordstrand skole bedre. Og selvfølgelig takk til driftsstyret og FAU for konstruktivt 

samarbeid.  

 

Kontaktlærere 2021-2022    Leselærer og faglærer på trinnet 

        

1a Nina Græsvik     Hege, Aarlia Torp, Line Staavi  

1b Janne Sæther Småkasin   Lisa Yuksel 

 

2a Tine Ween     Ellen Hege Johansen 

2b Kristin Kvalvaag 

 

3a Lin Reithaug Marianne Samuelsen Wiig,  

3b Nina Vold      Ingeborg Bjørneset 

 

4a Maren Thorsø     Martine Krogh Ankerstad 

4b Sølvi Lundamo 

 

5a Andreas Ansgard Hansen 

5b Mette Tangen 

 

6a Mathilde Lorentzen Skogly   Terje Skrindsrud 

6b Anne Myklatun 

 

7a John Richard Johansen 

7b Karsten Holm 

 

Elisabeth Grønkvist er faglærer i Kunst og håndverk på 3.-7. trinn 

Harriet Brevig er faglærer i kroppsøving 4.-7. trinn 

 

Nova (avdeling for autismespekterforstyrrelser): Grete Wøien, Caroline Nybro, Lars Blix 

Naser Fatahi, Merete Killi Jensen, Rebecca Larsson, Siv Kristin Kristoffersen, Tonje O. 

Svendsen  

Vega og Gaia (mottaksklassene): Sukhvinder Kaur, Hashem Jafari, Zoriana Mul, Terje 

Olestad 

Baseledere på AKS: Kristoffer Momrak og Line Nilsson 

 

Sommerhilsen 

 
Christian Gulnes    Mariann Peterson Dag Roar Fordal      Annette Haslund Katinka Hoppmanns 

Rektor         Ass rektor  Inspektør     Utviklingsleder      AKS leder 


