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Læring og trivsel hånd i hånd.  

 

Kjære elever og foresatte ved Bryn 

skole.  

 

Skolens spalte.  

Et nytt skoleår er godt i gang. Årets skolestart har gått 

over all forventning, og det var stor stas for elevene og 

lærerne å starte skoleåret på GRØNT nivå.  

Vi har i år ansatt flere nye lærere. Dyktige folk som har 

sklidd rett inn i Bryn-miljøet. I tillegg har vi 

ansatt en ny assisterende rektor – Petter 

Furvann. Petter har ansvar for 1.-3.trinn. Han kommer 

opprinnelig fra Tønsberg, men han har bodd i Oslo en 

god del år. Før han kom til 

Bryn, jobbet Petter som 

undervisningsinspektør på 

Kjelsås skole. Med andre ord, 

en mann med GOD erfaring og 

MYE verdifull kunnskap – Dette 

vil Bryn dra god nytte av.  

Det har vært helt nydelig å 

endelig samle lærerne fysisk igjen, og det har vært 

etterlengtet og godt. For å feire dette, 

kicstartet vi skoleåret med foredrag 

med selveste Dag Otto Lauritzen. En 

stor suksess! En morsom mann med 

MYE kunnskap om det å sette seg 

gode mål i livet og motivasjon. Videre 

har vi fokusert på tematikken mobbing, 

og det å være utenfor. Vi har i den  

forbindelse hatt foredrag av både Ross Greene, Tone 

Westvik og mobbeombudet Kjerstin Owren. Mye 

spennende fagstoff vi må ta med oss videre. 

Vi fortsetter i år som i fjor med 

periodeplanen vår som er delt inn i fire 

perioder. Her trekker vi inn verdigrunnlaget fra 

overordnet del i læreplanen. Skoleåret startet med 

temaet Nysgjerrighet, og mange trinn har blant annet 

vært nysgjerrig på Stortingsvalget. Det har vært mye 

god jobbing på alle trinn, og engasjerte elever. Etter 

høstferien starter perioden "Mystiske krefter og 

systemer". Spennende tematikk som kan jobbes med 

på mange ulike måter. Følg med på Facebook- og 

Instagramkontoen vår. Vi dokumenterer alt der.  

På Bryn skole har vi også en sosial plan der fokuset er 

trygt og godt skolemiljø. I tradisjon tro har vi hatt 

vennskapsuke, 

som inneholdt både 

Blime dans, 

tøysedag og 

detektivoppgave. I 

tillegg har det vært 

mye god refleksjon i de ulike klassene rundt tematikken 

vennskap og regler.  

.  

   

 

 

 



Etter høstferien blir fokusområdet høflighet og orden. I 

den forbindelse blir det arrangert en felles 

"høflighetsuke". I tillegg forventes det at alle 

klasser har fokus på språkbruk, orden i skolesekk og i 

garderoben og at fellesareal holdes ryddig. 

Lærerne på Bryn er godt vant med denne 

sosiale planen, så vi er overbevist om at det blir gode 

samtaler rundt dette også.  

MultiKulti skal selvsagt gjennomføres i år, men med en 

koronavri. Det har ikke vært lett å planlegge for en 

vanlig sammenkomst når smittetall og restriksjoner har 

vært av og på. Det blir i år som i fjor, en digital 

kunstutstilling, AKS-kafè og skoleløp. Pengene går 

til TV-aksjonen. Mer informasjon kommer. 

Vi krysser alt vi kan krysse for en normal 

MultiKulti neste år.  

Fra 1.12 slutter inspektør Kari Rasmussen på Bryn 

skole. "Jeg vil med dette takke for et meget godt 

samarbeid på Bryn, både med elever, lærere og ikke 

minst foresatte. Bryn er virkelig et fantastisk sted å 

være, men av familiære årsaker må jeg jobbe litt 

nærmere der jeg bor.  

Det har vært fantastisk å 

være med og starte opp 

Facebook, Instagramkontoer og 

Youtube-kanal for skolen, givende 

å se foresattes engasjement når 

bilder og videoer deles. I tillegg 

har det vært STOR stas å få bli 

kjent med elevene, observere 

fantastiske undervisningsøkter, vært nisse, ledet et 

koronavennlig 17-mai-tog med et koronnavennlig korps, 

videreutviklet sosial plan og kompetansehevingsplan". 

Tusen takk for meg.  

 

 

Nytt fra FAU.   

 

Bryn, Bryn er best i by´n!  

Flotte elever, foresatte, lærere og ansatte på Bryn – 

TUSEN TAKK for at dere holdt ut to år uten 

mulighet for sosialt fellesskap på skolen. 

Skolen vår er kjent for det gode samholdet, 

foreldresamarbeid og ikke minst festene. Vi har de siste 

årene jobbet for å bli en nærmiljøskole som involverer 

lokalmiljøet i etter-skoletidsaktiviteter. FAU har store 

forhåpninger til skoleåret 2021/2022. Siden 

pandemiens start har vi i FAU gjennomført alle 

planlagte møter, digitalt. Vi har hatt fokus på 

skolehageprosjektet, biblioteket, utvidelse av skolen og 

avsluttet skolegårdsprosjektet.  

 

 

 

 

I tillegg har vi startet opp med "Dagravning", dette for å 

sikre en trygg skolevei for alle Brynselevene. Bryn skole 

ligger i et svært trafikkert område som gjør at farlige 

situasjoner lett kan oppstå. Derfor ber vi ALLE om å 

kjøre forsiktig og stoppe bilen der det er Drop-points - 

på parkeringsplassen ved gymsalen og ved Joker. 



Multikulti festivalen i fjor ble gjennomført med digital 

kunstutstilling som elevene hadde laget og 

FAU hadde digital innsamling til inntekt for 

TV-aksjonen. Matfesten og verkstedene måtte vike. Det 

var et stort savn hos elever og foreldre at vi ikke kunne 

samles til FN-fest som vi har gjort de siste fem årene. I 

år planlegger vi i samarbeid med skolen å se på om vi 

kan arrangere Multikulti solidaritetsfest fysisk og invitere 

foreldre og elever sammen. Gled dere til det kommer 

mer informasjon om det snart. 

Vi håper også på å få gjennomført karneval og disco. 

For å få til dette trenger vi foresattes hjelp. Meld dere 

på når klassekontaktene ber om hjelp. Det er spesielt 

viktig fremover for å bygge opp igjen de gode og 

sosiale relasjonene mellom elever og foresatte.  

1.desember i fjor ble 

utdelingen av 

pepperkaker og kakao 

erstattet med utdeling av 

godteposer fra skolens 

ledelse. I år ser FAU-

nissene frem til å selv få dele ut.  

Vi må ikke glemme våre FANTASTISK DYKTIGE  

lærere som har gjort en enorm innsats for barna våre 

under pandemien. Som en hjertens 

takk, fikk FAU laget stoffvesker som 

ble gitt i gave til lærerne i 

fjor.    

Hold deg oppdatert om utvidelse av 

skolen og ny gymsal. Vårt siste 

høringssvar om skolebehovsplanen 

2022-2031 finner du på skolens hjemmeside. Vi gjør 

vårt beste på å holde dere orientert om prosessen, 

enten på skolemelding, FB-gruppen Bryn skole 

foreldrerådet og på skolens hjemmeside. 

Vi anbefaler å begynne å arrangere sosiale 

arrangement igjen etter skoletid. Skolen skal kunne 

låne ut lokaler til trinnaktiviteter igjen etter full 

gjenåpning. Det er viktig for barna våre å få tilbake den 

sosiale læringen. FAU har laget en mal på sosial 

årsplan som kan lastet ned fra hjemmesiden. Det er 

mange muligheter, for eks: vennegrupper, foreldretreff, 

klassefester, spillkveld, høstfest, internasjonal dag, 

julefrokost/lunsj, skolehagefest osv.  

Nytt FAU-styre og utvalg skal konstitueres den 13. 

oktober. Vi ønsker å takke alle avtroppende 

foreldrerepresentanter for fremdragende engasjement 

og arbeid for våre barn og skolen. Hver og en av dere 

som fratrer, inntrer og fortsetter i vervet sitt fortjener en 

blomsterbukett med applaus - for dere er 

gull verdt. 

Lurer du på hvem som er foreldrerepresentant for din 

klasse? Du finner du kontaktinfo på ukeplanen eller på 

skolens hjemmeside. Nøl ikke med å ta kontakt med 

FAU-styret på brynskole.fau@gmail.com eller FAU-

leder.  

Hilsen for FAU, Attia Mirza Mehmood  

Kontakt: brynskole.fau@gmail.com 

 

 

Skolehagelaget-spalt 

Barna dine er jordens levende blomster, og de trenger 

en trygg og fin hage å leke, lære, spire og 

vokse i. Vi trenger flere 

medlemmer i hagelaget. Det er 

lavterskel, hyggelig og givende. Send 

mail til Heidi Bull Hellenberg: 

heidihilda@gmail.com for å bli med, 

eller om du lurer på noe.  
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mailto:brynskole.fau@gmail.com
mailto:heidihilda@gmail.com


Den nye Bryn skolehage er et spennende og givende 

prosjekt som vi i hagelaget har kost oss 

masse med denne våren, sommeren og 

høsten. Vi har allerede fått til mye, og gleder oss til 

året som kommer. Her skal vi ENDELIG få skryte litt 

av alt det flotte vi har gjort.  

Humlehage: Vi har laget en humlehage, sådd med 

norske blomsterengfrø. Det 

henger en plakat med bilder av 

blomstene biene elsker ved 

siden av engen, slik at barna 

kan gjenkjenne de, og lære 

navn. Vi har med en fantastisk 

flink mamma på laget som har 

tegnet bilder av alle humlene man kan finne i engen på 

flotte treplater.  

Bier: Vi har fått bier i skolehagen. 

Fjellhusbiene har flyttet 

inn i skolehagen, og det 

er veldig hyggelig å se ha de der. 

Barna liker godt å følge med på den 

travle gjengen. Vi jobber med å få til 

et samarbeid mellom skolekjøkken og biene, men biene 

er usikre på hva honningkake er.    

Kompost: Vi er heldige å ha en pappa som har tatt 

ansvaret for å lage og passe på en kompostbinge i 

skolehagen. Kompost er spennende og lærerikt. I tillegg 

veldig viktig for hagen og plantene.  

Plantekasser: Hvert trinn har 

nå tre plantekasser / 

pallekarmer hver, og AKS har 

5. Vi var usikre på hvordan det 

skulle gå med plantingen i år 

siden alt gikk litt fort og var nytt, 

men det har gått over all 

forventning. Barna plantet, og hagelaget vannet 

gjennom sommeren. TUSEN TAKK 

til alle som har brukt deler av 

sommeren for å vanne så fint i 

skolehagen. Poteter, mais, salat, 

tomater, agurker, bønner, grønnkål 

og solsikker.  

Utendørs-klasserom: Vi har fått 

åtte kjempefine benker av en 

bestefar som for øvrig har laget de selv. 

Her kan barna lett løpe opp i skolegården med 

læreren sin for å ha undervisning utendørs. 

HURRA!  

 

Grill: Takket være mange frivillige gravere på dugnad, 

og en snill pappa som er murer som har mange 

kontakter, så får vi satt opp en 

super grill i skolehagen. Vi gleder 

oss til skoleklassene og folk fra 

nabolaget kan, og vil henge i 

skolehagen for å grille.  

 

Ta kontakt med Heidi for å verve 

deg til denne fantastiske dugnaden. 

Skolehage-laget trenger flere 

frivillige – Dette er moro, BLI MED!  

Hilsen leder for 

Skolehagelaget Heidi Bull Hellenberg, 

Kontakt: e-post: heidihilda@gmail.com  
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Nytt fra trinnene:  

    

 

1.trinn   

I høst begynte 50 spente elever i 1. klasse på Bryn 

skole. Elevene har nå gått 34 

dager på skolen, lært 9 

bokstaver, hatt sine første 

engelsktimer, samfunnsfagtimer, 

mattetimer og timer på det flotte 

skolebiblioteket. 

 

Årets førstetrinn er nysgjerrige, aktive og opptatt av 

rettferdighet. De er veldig glade i å være ute å leke og 

danse Blime-dansen.  

 

1.trinn hadde sin aller 

første høstaktivitetsdag i 

ØS PØS regn, men det 

stoppet ikke våre tøffe 

1.klassinger. Varmende 

og god grønnsakssuppe 

hjalp på. 

Nydelig!  

 

 

 

2. trinn   

Fram til nå har vi brukt mye tid på å bli kjent med 

hverandre. Vi har laget klasseregler og tegnet oss selv i 

en klasselenke. Tegning og fargelegging er en av våre 

favoritting å 

holde på med. 

 

 Vi øver oss også veldig mye på å skrive små bokstaver 

og i matematikk har vi lært om partall og oddetall.  

Nesten hver torsdag 

har vi uteskole. Da har 

vi vært i skolehagen og 

i Lunden. Den aller 

fineste gangen, var da 

vi var i Skøyenparken 

sammen med fadderne 

våre.  

 

 

3. trinn  

I 3A har vi hatt fokus på overskrift, stor bokstav i starten 

av en setning, og 

punktum. I matte har vi 

grublet oss gjennom 

utallige grubliser 

sammen, og vi kan 

faktisk regne med tall 

helt opp til 1000! I uke 

39 har vi hatt 

stjernejakt. Stjerner har 

vi fått når vi klarer å ha god arbeidsro. Målet var 8 

stjerner. Det klarte vi lett!  

 

I 3B har vi vært masse på tur – Både elever og lærere 

elsker det. Siste dagen før høstferien hadde vi 

stjernefredag. Barna 

koste seg masse med 

dans, kosedyr og andre 

aktiviteter som tegning, 

Pokémon og Justdance. 

 

 

 



 

4.trinn:  

I ukene mellom sommerferien og høstferien har lærere 

og elever i 4B fått tid til å bli godt kjent med hverandre. 

Vi har kommet godt i gang i arbeidet med de 

grunnleggende ferdighetene lesing, skriving og regning. 

Vi har hatt fokus på nysgjerrighet, og vi har utforsket 

verdensreligionene i KRLE, stortingsvalget i 

samfunnsfag og stoffer i naturfag. I naturfag har 

klassen i fellesskap og elevene på egenhånd 

gjennomført forsøk med eddik, bakepulver, natron, 

vann, olje, konditorfarge og Zalo. Det var vært 

spennende, morsomt og litt grisete til tider.  

  

De første ukene etter sommerferien arbeidet vi med 

klassereglene. Klassereglene var det elevene selv som 

laget. Reglene handler om hvordan vi oppfører oss mot 

hverandre og hvordan vi skal oppføre oss i 

klasserommet for at det skal være et trivelig sted å 

være.  

 

Sammen med 

klassereglene 

henger elevenes 

prosjekter fra kunst 

og håndverk. Det 

er hengt opp fine 

fugler og høstbilder på veggene som fyller 

klasserommet med farge og glede.  

  

Sola og varmen i september skapte perfekte forhold for 

tur. 4.trinn var på flere fine turer i løpet av de første 

ukene på skolen. Vi har plukket blåbær i Østmarka, 

spist plommer i skolehagen, lekt sammen i 

Svartdalsparken, bygd hytter i Skøyenparken og vært 

på sporjakt i Oslohistorien sammen med Den kulturelle 

skolesekken i Oslo sentrum.  

  

Nå har sommer blitt til høst og vi er godt i gang med 

skoleåret. Vi ser nå frem til å starte med 

svømmeundervisning, besøke Geitmyra 

matkultursenter for barn og lære enda mer i ukene som 

kommer! 

 

5.trinn :  

Vi på 5.trinn er VELDIG glade for at vi ENDELIG er 

tilbake i full klasse på GRØNT nivå. Dette har vi feiret 

med mange fine turer, både til bens og på sykkel. Vi har 

vært på turer kun med klassen, men også med hele 

trinnet. Det er helt nydelig å endelig kunne blande oss 

med alle de flotte medelevene våre på trinnet.  

 

Vi har i også vært så heldige og få litt ekstra svømming 

dette skoleåret. For å unngå kollektivt har vi valgt å løse 

og kombinere svømming med sykkelturer.  

 

I tillegg har vi vært 

på Saga kino og 

sett den 

prisbelønte norske 

dokumentarfilmen 

Bortebane.  

 

 



 

Og vi har hatt TIDENES tur til Ulsrudvann – Dårlig vær 

stopper ikke denne tøffe gjengen på 5.trinn!   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi har i tillegg til turer jobbet bra faglige, og til og med 

gjennomført TRE nasjonale 

prøver, i lesing, regning og 

engelsk.  

 

En fantastisk oppstart på et skoleår som skal bli likeså 

fantastisk!  

 

 

6.trinn   

Tirsdag 28. september var 6. trinn i skolehagen. Dette 

var uken før høstferien, eller 

potetferien som det ble kalt før. 

Derfor var det passende å bruke 

tiden på å høste poteter som 

elevene sådde i våres. Første 

gruppen som var i skolehagen 

måtte dessverre bruke mye tid 

på å luke ugress, og det ble 

derfor lite tid til høsting av 

poteter. Da var det godt å grille pølser etter på.  

Gruppe to, som hadde 

mer tid til høsting av 

poteter hadde en 

konkurranse om å finne 

den største poteten. Dette 

skapte stor iver blant 

elevene.  

 

7.trinn:  

Spenningen var til å ta og føle for 7.trinn. Blir det 

leirskole?  

En tidlig morgen i september satt vi på bussen, klare for 

eventyr. Noen foreldre syns nok det var litt rart å slippe 

barna ut i det ukjente……  

Etter fire timer 

nådde vi målet, 

BRENNABU. Det 

var en livlig gjeng 

som fant rommene 

sine og møtte nye 

ukjente lærere og en annen skolehverdag.  

Vi har prøvd pil og bue, hatt energikamp, padlet, 

balansert, prøvd zipline, 

skutt vannraketter, gått 

en mil på tur og hatt 

disco, spilt fotball, sjakk 

og bordtennis. Vi har 

spist frokost, smurt matpakke og spist deilig middag 

sammen. Ikke minst har vi blitt kjent med nye sider hos 

hverandre. Hva har vi lært? Fjellvann i bevegelse er 

bedre enn flaskevann, blåbær på busk smaker bedre 

enn blåbær i butikk, nye smaker er spennende, 

samarbeid og fellesskap tar oss langt og det gir selvtillit 

og trygghet å mestre nye utfordringer.  Vi klarer mer 



enn vi kan og vi orker mer når vi prøver. Etter en uke 

proppfull med opplevelser og erfaringer var det en trøtt, 

fornøyd og ganske stille gjeng i bussen hjem. Som en 

av gutta sa; «Det var spennende å være på tur og så er 

det godt å komme hjem igjen.» Takk for oss Brennabu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

A-klassen:  

A-klassen har brukt tiden før høstferien på å sette 

rutinene på plass, slik at det blir trygt og forutsigbart for 

resten av skoleåret. Vi har også satset på sosial 

samhandling.  

Vi har vært i Botanisk 

hage, Skøyenparken og 

skolehagen. Turene var 

preget av god stemning 

og mye latter.  

A-klassen har også vært 

på Saga kino og sett på 

filmen «Bortebane». 

Kinobesøket var etterlengtet       

 

Velkomstklassen:  

Da vi jobbet med temaet ‘Kropp’, laget vi et collage-

fotomontasjebilde i kunst og håndverk-timen. Vi laget et 

ansikt av forskjellige utklipp fra gamle aviser og 

ukeblader. Først tegnet vi ansiktet på avispapir, så 

klippet vi deler av ansiktet som nese, ører, øyner, hår, 

før vi til slutt satte sammen alle delene på et A3 ark. Det 

var spennende å se hvordan ansiktene skulle se ut. 

Etterpå limte vi hele collagen. Bildene ble unike og 

morsomme. Til slutt 

laminerte vi bildene 

med hjelp av 

lærerne. Vi fikk et 

veldig fint produkt 

og alle elevene ble 

stolte over sitt 

kunstverk. De kule ansiktene 

henger på veggen og pynter 

klasserommet vårt. 

Hva er collage?  

Pablo Picasso og Georges Braque 

var de første som brukte collage som en metode for å 

lage nyskapende kunst. De kom med navnet "collage" 

fra det franske verbet "coller" som betyr "å lime" eller "å 

holde fast". Collage revolusjonerte moderne kunst.  

 

 

 

 

 

 

 



 

Picasso collage - flaske Vieux 

Marc, glass, gitar og avis, er laget 

av trykte papirer og blekk på papir. 

Avisavsnittet var allerede tretti år 

gammelt da Picasso valgte det for 

sin collage, så kanskje han ville at 

det skulle få et gulnet utseende. 

 

 

B-klassen:  

 

Vi i B-klassen har nytt rom i år, og vi har derfor brukt de 

første ukene på å bli litt kjent. I tillegg har det kommet 

nye møbler – Stor stas synes vi! 

 

Bibliotekets spalte:  

 

Endelig har samfunnet åpnet opp igjen, og vi kan bruke 

skolebiblioteket vårt slik det er ment å være. Biblioteket 

er skolens hjerte, og elevene våre opplever at det er et 

godt sted å være. Det er blitt så fint med gode 

sittegrupper og sofaer, puter, grønne planter og kunst 

på veggene! Bokhyllene frister med mer enn 5000 

bøker og tegneserier, som stadig oppdateres.  

Skolebiblioteket brukes aktivt av elevene våre. På Bryn 

ønsker vi å motivere til leselyst og leseglede tidlig i 

skoleløpet, fordi vi vet at satsing på lesing gir resultater. 

Det at den enkelte elev får velge bøker selv på 

biblioteket, ut ifra egne interesser og lesenivå, betyr 

mye for å utvikle leselyst. Det settes av tid til frivillig 

lesing, eller det vi kaller lystlesing, både i klasserommet 

og på biblioteket. Det formidles litteratur både i 

klasserommene og på biblioteket. I disse dager er flere 

trinn med på Norli Juniors lesekonkurranse, og de 

eldste trinnene er med på Bokslukerprisen. Hvis dere 

ikke vet hva dette går ut på, så spør barna deres! 

Lesing er under press i dagens digitale samfunn. For 

mange frister det mer å sette seg ned foran en skjerm 

enn å sette seg ned med en bok. Det gjelder for mange 

av oss voksne også. Men- det er viktig å sette av tid til 

lesing! Elevene vil trenge gode leseferdigheter for å 

mestre skolen og livet. Vi vet at lystlesing øker sjansen 

for at elevene også er lesere i fremtiden.  

 

 

 

 

 

Jevnlig lesing på skolen og fritiden fører til at elevene 

leser bedre. Høytlesing er en hyggelig og sosial 

aktivitet, og vi vil oppfordre til å fortsette med høytlesing 

hjemme, også etter at barna selv er blitt lesere. 

Litteratur stimulerer barnas fantasi, gir økt kunnskap, 

utvikler språket og fremmer kognitiv utvikling. Ved å 

leve seg inn i hvordan fiktive personer i fortellinger har 

det, kan barna få hjelp til å forstå seg selv og andre 

bedre. Lesing kan dermed fremme empati! 

 

Skrevet av våre DYKTIGE, DEDIKERTE Ellen, 

biblioteklærer.  



 

Miljøteamets spalte:  

 

Klubben har i år som i fjor, et samarbeid med Tveita 

fritidsklubb, bydel Alna. Dette er vi på Bryn veldig 

takknemlig for. Klubben hadde oppstart på Bryn i 

starten av 2021 og det har virkelig vært en STOR 

suksess. 

Gjennom pandemien har 

vi funnet på ulike, 

kreative og ikke minst 

spennende måter å 

holde klubben åpen på, 

noe som har bidratt til positiv tilbakemelding, både fra 

foresatte og elever.  

Tilbudet har vært for 5.-7. trinn, og vi befinner oss som 

regel på biblioteket. På 

biblioteket har vi alt fra Xbox, 

Nintendo, bordtennis, Air 

hockey, brettspill osv. Noe for 

enhver smak.  

I sommer hadde vi 

sommerskole i to uker med både inne- og uteaktiviteter. 

Etter etterspørsel fra barna, ble det kjøpt inn utrolig mye 

nytt av utstyr, som badminton, basket, fotballutstyr, 

frisbee og stativer til, 

hoppetau og mye mer! Vi 

hadde også turer til 

Tusenfryd og Tryvann 

klatrepark, som var super 

gøy! 

 

Årets klubb fortsetter, men 

denne gangen med enda flere livlige og glade elever! 

Dette er noe vi trives stort med og ønsker stadigvekk 

flere barn innom. Her får man noen hyggelige timer 

sammen med medelever.  

Vi har også i år, takket være Kian - vår FANTASTISKE 

miljøterapeut, kommet med et tilbud om å se på 

fotballkampen mellom Vålerenga - Molde på Intility 

arena. Dette er noe vi ser på som positivt, det å sette 

barna sammen i en aktivitet utenfor skolen. Det bygger 

sosiale 

ferdigheter 

utenfor 

skolen, og 

det er viktig 

å vise 

elevene at det man lærer på skolen også brukes ute i 

storsamfunnet.  

Klubbkonseptet er noe vi observerer at er bra for barna. 

Det har bidratt til at elevene blir bedre kjent med 

hverandre, noe som videre skaper et bedre miljø både 

innad og utad i skolen.       

AKS sin spalte:  

Det har vært en veldig fin oppstart av det nye året. Alle 

har funnet sin plass på nye 

baser. Vi har hatt mye fokus på 

vennskap, hva det vil si og være 

en god venn og hva vi alle kan 

gjøre så AKS blir et fint sted å 

være. Dette i tråd med den 

sosiale planen på skolen.  

Vi jobber ut fra rammeplanen på AKS. Temaområdene 

våre er: 



Det flotte 

biblioteket blir 

hyppig brukt. Her 

ser vi 3.trinn 

[Siter kilden din her.] 

Femte trinn har 

jobbet mye med 

temaet bier. De 

har også laget sin 

egen honning. 

[Siter kilden din her.] 

Tøysedag. 

Nissemor stod 

plutselig i porten 

med julemusikk, I 

SEPTEMBER!  

[Siter kilden din her.] 

Vennskapsuka er 

alltid en HIT! 

Detektivdag, 

vennskapsbånd og 

tøysedag. Moro på 

Bryn! 

[Siter kilden din her.] 

Selvtesting før 

leirskole. Sondre 

på 7 trinn og Kari-

inspektør til 

tjeneste. 

[Siter kilden din her.] 

* Natur, miljø og 

bærekraftig  utvikling 

* Kunst,kultur og kreativitet 

* Fysisk aktivitet 

* Mat og helse.  

Det blir derfor laget 

aktiviteter ut i fra disse temaområdene. Årsplan er 

sendt ut. 

Fra oktober starter vi opp med "barnerådet". Dette er 

teambuliding der fokuset er det sosialet. Barna får ta 

opp det de ønsker å prate/spørre om. Barns 

medvirkning er tross alt viktig og det er det vi ønsker å 

belyse her.  

Nytt av året er brevvenner. Vi er i kontakt med andre 

AKS for å høre om noen ønsker å være brevvenner 

med oss. Vi er også i full 

gang med keramikk. Alle 

baser har hver sin måned 

hvor de er i 

keramikkrommet. Etter jul 

starter vi med valgfag. 

Der kan elevene velge 

mellom konstruksjon, idrett, 

kunst og forskning.  

Vi har også brukt den fine 

skolehagen vår mye i 

sommer og høst. Dette 

kommer vi til å fortsette med. 

 

Den kulturelle skolesekken 

I fjor ble den kulturelle skolesekken preget av pandemi 

og restriksjoner. I år har vi fått meldt oss på masse 

spennende.        

 

Bilde-spalte   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bryn 

skole  

 

Følg oss.  

 

Vi skulle gjerne lagt ut alle bilder vi har fra oppstarten 

av dette skoleåret, men det er allerede for mange. Vi 

oppfordrer derfor alle til å følge oss DIGITALT.  

Gå ofte innom hjemmesiden vår for hyppige 

oppdateringer: https://bryn.osloskolen.no/ 

 

 

 

 

 

eller Facebook-siden vår "Bryn skole og 

aktivitetsskole". Her kommer det ukentlige 

oppdateringer det virkelig er verdt å få med seg.  

 

 

 

 

 

 

 

Og glem ikke Instagram-siden vår "Bryn skole".  

Her kommer det ukentlige oppdateringer - 

VIRKELIG verdt å få med 

seg.  

 

_________________________________ 

Kontakt:  

 

FAU-leder: Attia Mirza Mehmood  

E-post: brynskole.fau@gmail.com 

 

 

E-post til skolen: postmottak@osloskolen.no 

Husk å skrive i emne-feltet Bryn skole.  

 

Redaktør Bryn-nytt: Kari Rasmussen, 

kari.rasmussen@osloskolen.no 
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