
 

 

 
   

 

Velkommen til et nytt skoleår 
Det er en stor glede å ønske velkommen til et nytt skoleår ved Høyenhall skole. Vi har tatt imot 

56 spente førsteklassinger og på årets 8. trinn fikk vi godt over 20 elever fra andre barneskoler. 

Mange av disse har fått overført sin nærskolerett til oss fra Brannfjell, og vi gleder oss til å bli 

kjent med og inkludere alle nye elever – både de helt ferske og de som kommer til oss fra andre 

skoler.  

Informasjon om korona og tilrettelegginger 

Det var en spesiell vår, med korona og delvis stenging av skolen, og heller ikke denne høsten blir 

normal. Vi følger fortsatt trafikklysmodellen, og ved skolestart er vi på gult nivå. Det betyr 

heldigvis at vi kan følge vanlig timeplan og tilstedeværelse for elever og ansatte, men vi er likevel 

nødt til å ta spesielle hensyn og tilrettelegge så godt vi kan for at alle skal oppleve en god og 

trygg hverdag. Alle elever på 1.-7. trinn stiller opp utendørs, både før skolen og etter friminutt. 

Elevene på ungdomstrinnet må være ute til det ringer inn, og må også være utendørs i lillefri. I 

spisefri vil elevene på barnetrinnet spise i klasserommet som vanlig, mens elevene på 

ungdomstrinnet vil kunne sitte på anviste plasser i og utenfor aulaen. Vi kommer til å fortsette 

med gratis lunsj til ungdomstrinnet tirsdag og onsdag dette skoleåret.  

 

Videre kommer vi til å ha utendørs kroppsøving i alle fall fram til høstferien, og det er kun 

elevene på ungdomstrinnet som dusjer på skolen. Svømmeopplæringen vil bli noe redusert, da vi 

ikke kan dele svømmehall med andre skoler. Elevene kan bestille melk (se info på hjemmesiden), 

men foreløpig ikke frukt. De viktigste forebyggende tiltakene er imidlertid at alle holder seg 

hjemme dersom de er syke og at vi har gode hygiene- og hostevaner.  

 

Ny læreplan, LK20  

Fra og med skolestart i år innføres ny læreplan, LK20. Vi har forberedt oss godt, og har de 

foregående skoleårene arbeidet mye med verdiene i den overordnede delen, med 

kjerneelementer og kompetansemål i fag. Elevene ved Høyenhall skal merke forskjell ved 

overgang til ny læreplan, og dybdelæring, samarbeidslæring og elevaktiv undervisning vil 

kjennetegne oss i tida framover.  

 

Vi har valgt å dele året i tre perioder, der de tre tverrfaglige temaene får hver sin plass. Fra uke 

36-48 vil "Demokrati og medborgerskap" være tema for hele skolen. I uke 49-10 vil vi 

konsentrere oss om "Folkehelse og livsmestring", mens vi avslutter skoleåret fra uke 11-23 med 

å ha fokus på "Bærekraftig utvikling". Det vil være ulikt fra trinn til trinn hvor mange timer som 

brukes til arbeid med temaene og lærerne på trinnet vil selv velge hvordan perioden skal 

organiseres. Vi gleder oss til å se samarbeid og tverrfaglighet i praksis ved skolen vår! 

Høyenhall skole 

   Dato: 21.8.2020 



 
 

 
   

 

Ny mal for "ukeinfo" 

Alle elever og foresatte fra 1.-10. trinn vil dette skoleåret oppleve en ny mal for det vi til nå har 

kalt "ukeplan". Etter en grundig prosess blant elever, ansatte og foresatte forrige skoleår, har vi 

bestemt oss for å minimere hjemmearbeidet for elevene. Vi kommer til å kreve at elevene skal ha 

leseoppdrag hjemme og foresatte må fortsatt bidra med dette. Elevene må videre forvente å 

måtte forberede og for eksempel gjøre ferdig presentasjoner hjemme, men leksene slik vi kjenner 

de i dag vil ikke lenger være en del av praksisen ved Høyenhall skole. Som foresatte vil dere 

kjenne igjen mye av innholdet, men vi har altså valgt å skifte navn til "ukeinfo". 

 

Aktivitetsskolen (AKS) 

Samarbeidet mellom skole og AKS er et av våre satsingsområder. Vi har for første gang ansatt 

en pedagogisk leder for AKS, Kristine Jørstad, og sammen med AKS-leder Wenche er hun beredt 

til å bidra med å heve kvaliteten på arbeidet med å følge rammeplanen på AKS. Her stilles det 

store krav til voksnes deltakelse i barnas lek, gjennomføring av læringsstøttende aktiviteter og 

oppfølging av elevenes trivsel. AKS Høyenhall skal kjennetegnes ved at vi har trygge og 

engasjerte voksne som skal ivareta elevenes trivsel og drive læringsstøtte. AKS har en egen fane 

på hjemmesiden vår, hvor dere vil finne oppdatert informasjon. 

 

Bruk av læringsteknologi  

I den vanskelige tiden med nedstengig av skolen i vår, var vi ekstra glade for at vi har satset 

offensivt på læringsteknologi. I år er det elevene på 1.-6. trinn som har 1:1-dekning av nettbrett, 

mens 7.-10. trinn har 1:1-dekning med bærbare pc'er. Vi mener vi er godt rustet til å møte nye 

og utfordrende situasjoner, og våre ansatte viste i vår at de er fleksible og har god kompetanse 

på å benytte læringsteknologi til det beste for elevenes læring. Det er imidlertid viktig å 

understreke at Høyenhall skole ikke på noen måte er en heldigital skole. Vi bruker også fysiske 

lærebøker, har et svært godt utrustet bibliotek og skriver både med blyant og ved hjelp av 

tastatur. 

 

Elevenes læringsmiljø 

Til grunn for læring og læringsutbytte ligger et godt læringsmiljø. Vi jobber daglig og 

systematisk i den enkelte klasse og på trinnet med å utvikle og opprettholde et godt miljø. Vi har 

til vanlig en rekke arrangementer, så som Høyenhallstafetten, vennskapsuka, FN-dagen og felles 

avslutninger i aulaen før jul og til sommeren, som bidrar til at elevene blir kjent på tvers av 

klasser og trinn. De fellesarrangementene som til vanlig ligger på høsten vil vi dessverre ikke 

kunne avvikle i år på grunn av korona, men vi håper at vi for eksempel kan arrangere 

Høyenhallstafetten til våren. Vi fortsetter vårt samarbeid med organisasjonen MOT, og vi deltar i 

programmet "MOT – skolen som samfunnsbygger". Vi vil fortsette å bruke den sosiale 

handlingsplanen med aktiviteter i den enkelte klasse, vi har fortsatt barfotmeglere og er opptatt 

av nedtrappende kommunikasjon i god Trygg Læring-ånd, men verdiene til MOT rammer inn det 

arbeidet som allerede gjøres ved skolen vår. Å skape godfølelsen hos alle, legge 

bakgrunnsforståelse i bunn og praktisere tøff kjærlighet vil bringe oss ytterlige steg videre i 

relasjonsarbeidet.  

 



 
 

 
   

 

Elevenes fysiske arbeidsmiljø og trafikkforhold 

Elevene har også krav på et godt fysisk arbeidsmiljø. De siste årene har vi gjort store 

oppgraderinger på bygg og inventar. Også denne sommeren har vi pusset opp flere klasserom, 

og vi er stolte over å kunne tilby et svært godt opprustet skolebygg. I disse dager ferdigstilles 

oppgradering av ventilasjonsanlegget ved skolen. 

 

Det foregår fortsatt gravearbeider i Traktorveien, og i en lang periode framover vil 

fotgjengerfeltet i forlengelsen av flystripa bli stengt. Uavhenging av denne stengingen 

oppfordrer vil alle elever til å gå eller sykle til skolen hver dag. Det oppstår fort farlige 

situasjoner når det blir mange biler rundt skolen og i skolegården. Vi har i løpet av sommeren 

fått nye sykkelstativer rundt hele skolen, så det er nå svært gode parkeringsmuligheter for 

sykkel.  

 

Informasjon og samarbeid mellom skole og hjem 

Vi må være forberedt på at det kan oppstå situasjoner som krever rask informasjon til elever og 

foresatte, og vi vil da bruke meldinger i portalen og hjemmesiden vår. Vi oppfordrer alle 

foresatte til å laste ned skolemeldingsappen, for raskt å kunne motta og gi informasjon. Vi vil 

også bruke facebooksiden vår til å legge ut små og store saker fra skolehverdagen. 

 

Denne høsten kommer et nytt skoleadministrativt system; IST Everyday. Her kan foresatte selv 

blant annet gå inn å endre personopplysninger, melde fravær og se oversikt over elevens fravær. 

Foresatte får også tilgang til klasselister her. Dessverre er ikke alt klart enda. Vi vil derfor legge 

ut brukerveiledninger og mer informasjon på hjememsiden.  

 

Vi har allerede avholdt fysiske foreldremøter for 1. og 7. trinn (pga leirskolen). Vi kommer også 

til å avholde foreldremøte med 8. trinn fysisk, da vi har så mange nye foresatte på dette trinnet. 

Høstens foreldremøte for 10. trinn om VGS vil vi også satse på å avholde fysisk. De andre 

foreldremøtene vil vi avholde digitalt. Nærmere informasjon kommer.  

 

Vi vil i år ikke sende ut et fysisk informasjonshefte til foresatte. Vi kommer imidlertid til å legge 

ut tilsvarende informasjon for 2020/2021 digitalt. Dette vil bli gjort i løpet av neste skoleuke, 

forhåpentligvis da med oppdatert informasjon om IST.  

 

Ved Høyenhall skole arbeider det dyktige lærere som legger til rette for at den enkelte elev skal 

oppleve mestring på sitt nivå. Som rektor er jeg opptatt av at alle elever skal være heldige med 

læreren, og jeg er svært fornøyd med og stolt av at vi, i år som i fjor og året før der, ved 

skolestart bare har faglærte, godt kvalifiserte lærere. Vi har klart å rekruttere og beholde 

dyktige lærere og andre ansatte ved Høyenhall skole – som vil gjøre sitt ytterste for å utgjøre en 

forskjell for alle elever ved Høyenhall skole.  

 

Jeg ønsker dere alle et innholdsrikt skoleår og ser fram til godt samarbeid! 

Anne Nyland 

rektor 


