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Sommerbrev fra Myklerud skole 

 
Kjære foreldre/foresatte og elever,  
Nok et skoleår er i ferd med å avsluttes og årets sommerferie nærmer seg med stormskritt. 
Både barn og voksne ser frem til et langt avbrekk fra en hektisk hverdag, forhåpentligvis med 
en smak av sommer med mye sol, varme, søte jordbær, samt kanskje ett og annet 
myggestikk.  
 
Et godt samarbeid mellom skole og hjem er en forutsetning for at våre elever skal oppleve 
en skolehverdag preget av trivsel, trygghet og læring. Myklerud skole har engasjerte 
foreldre. Manger er aktive i FAU og som klassekontakter. Dere bidrar gjennom ulike 
aktiviteter til å skape gode nettverk i foreldregruppene, noe som igjen gir gode klassemiljøer. 
Takk til alle som bidro på høstens workshop for klassekontakter. Takk til FAUs økonomiske 
bidrag til en betydelig oppgradering av skolens uteområde. I år har vi fått et nytt klatrestativ 
og neste skoleår får skolen hinderløype og en ny båt til de yngste elevene. I tillegg har 
kommunen satt opp et  huskestativ som er svært populært for alle elever fra 1.-7. trinn. 
 
Blås i skolen- et samarbeidsprosjekt med Nesodden kulturskole 
Dette skoleåret inngikk skolen et samarbeid med Nesodden kulturskole for 
musikkundervisningen på 5. trinn. Undervisningen følger kompetansemålene for trinnet. 
Elevene har ukentlig hatt undervisning i grupper med en lærer fra Kulturskolen , samt 
samspill i orkester. De har lært å spille på instrumenter som klarinett, althorn, kornett, 
klarinett, trombone og fiolin.  Det er imponerende å se hvor mye elevene har lært gjennom 
dette skoleåret og hvor gode ferdigheter de viser innenfor fagets kompetansemål. 
Samarbeidet med Kulturskolen videreføres også neste skoleår. Neste års 5. trinn har allerede 
valgt instrumenter, og er klare for en ny og annerledes musikkundervisning. 
 

Myklerud skole- en trafikksikker skole 

Trygg trafikk har godkjent skolen som en trafikksikker skole. Trafikkvaktordningen med 

lærere og elever ved drop-off - sonen og stien gjennom Lilleskogen har fungert veldig bra. 

Takk til alle foreldre som har bidratt til en mer sikker og trygg skolevei for alle våre elever. 

 

En-til-en pc for elever på 6. og 7. trinn 
Neste års 6. og 7. trinn vil få utdelt egne elevpc'er som skal brukes som et verktøy i  

læringsarbeidet på skolen og hjemme. Dere vil få mer informasjon om dette ved oppstart av 

neste skoleår og foreldre vil bli invitert på et eget informasjonsmøte i begynnelsen av 

september. 
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Kontaktlærere og faglærere  skoleåret 2018-2019 
 
Kontaktlærere 
1. trinn:Vivian Wilhelmsen og Camilla Agerup  
2. trinn:Heidi Hinna og Amanda Stenersrød 
3. trinn: Hege Hildre og Ingvil Naper Lømo 
4. trinn:Bente Klingen og Nina E. Marthinsen  
5. trinn: Nicole Hopf og Kjersti S. Hansen 
6. trinn: Irene Schmal og Fham Charlotte Sjøholm (ny)  
7. trinn:Jan R. Reynolds og Bente E. Engelsviken 
  
Faglærere 

Mona Andresen, Hanna O. Karoliussen, Therese Wenner, Mona Berger og Anine Johnsen 
(ny). 
 
Anka Hammerborg, Vibeke Andersen, Rasa Zukauskaite-Solemdal  slutter skoleårets slutt. 
Ole Hermann Winnem trer inn i pensjonistenes rekker. Vi takker for flott innsats gjennom 
flere år.  
 
Vi sender 31 ungdommer over til ungdomsskolen. Dette er en flott gjeng med elever, vi 
kommer til å savne de gode kvalitetene de besitter, og ønsker dem lykke til videre på 
ungdomsskolen! I august kommer det 38 skoleklare 1. klassinger. Det blir spennende å ta 
imot dem. De har allerede vært på besøk hos fadderklassene og hatt to førskoledager med 
besøk på SFO. Vi gleder oss til å ta imot våre nye elever i august. 
 
I morgen er det siste skoledag. Elevene slutter klokken 11.30. Etter en lang og god skoleferie 
starter SFO torsdag 2. august og første skoledag er mandag 20. august. Se ellers skolens 
hjemmeside for nærmere informasjon https://www.nesodden.kommune.no/barn-og-
unge/skoler/myklerud-skole/ 

 
 
Glem ikke å pakke med gode bøker til barna i feriekofferten! Det er viktig at alle elevene 
leser gjennom hele sommerferien. God sommer!  
 
Med vennlig hilsen 
Janicke Ruud 
rektor 
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