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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. Skolen ønsker å takke dere foreldre for godt samarbeid gjennom dette 
skoleåret. Et godt skole-hjem samarbeid er den viktigste faktor for å bygge trivsel, samhold 
og faglig utvikling hos den enkelte elev. 
 
I tillegg vil skolen spesielt, rette en stor takk til FAU og foreldrekontaktene, som gjennom 
sine verv er gode og viktige samarbeidspartnere for skolens ledelse og lærere. Takk for en 
flott reflekskampanje og bidragsyter til årets store satsing på opplæring av nettvett for 
elever, lærere og foresatte på 4.-7. trinn. Neste års 4. trinn vil få den samme opplæringen 
som ble gitt i år.  
 
Vurdering for læring 
Skolen har over flere år arbeidet med vurdering for læring. Skolens mål er å skape en felles 
vurderingspraksis for å styrke elevenes læring med fokus på utarbeidelse av gode mål og 
kriterier, hvordan gi gode tilbake- og fremovermeldinger, samt å styrke elevens medvirkning 
i eget læringsarbeid. Skolen har i år utarbeidet en felles håndbok som vil bli lagt ut på 
skolens hjemmeside i forbindelse med oppstart av nytt skoleår. Dette arbeidet vil 
videreføres neste skoleår. 

 
Trygg skolevei 
I samarbeid med Trygg Trafikk har skolen utarbeidet en egen plan for å sikre en trafikksikker 
skolevei. I år har vi hatt en egen trafikkpatrulje med elever fra 5.-7. trinn. Disse elevene har 
vært gode rollemodeller for de øvrige elevene ved skolen. Skolen ser at foresattes 
kjøremønster har endret seg. Det er sikrere for barna ved parkeringsplassen om morgenen. 
Takk til alle dere foresatte som har bidratt til en mer sikker skolevei for alle våre dyrbare 
elever. Plan for trafikksikker skole vil årlig bli presentert på høstens foreldremøte. 
 
Lesekurs 
Dette skoleåret har vi hatt tilbud om lesekurs på 1.-4. trinn. Skolen ser at lesekurs gir gode 
opplevelser og resultater for den enkelte elev. Dette tilbudet videreføres også neste skoleår, 
men med en litt annen organisering. Elever med behov for ekstra lesetrening vil bli kontaktet 
av skolen og få tilbud om kurs.  
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Nyansettelser og litt om neste skoleår 
Vi har ansatt fire nye lærere som begynner i august. Det er Heidi Hinna, Ingvil Naper Lømo, 
Nicole Hopf og Ida Samantha Drugg.  Dette er dyktige fagpersoner som vi er glad for å ha 
ansatt her på Myklerud skole.  
 
Høstens kontaktlærere vil være: 
1. trinn: Heidi Hinna og Amanda Stenersrød 
2. trinn Hege Hildre og Ingvil Naper Lømo 
3. trinn Bente Klingen og Camilla Agerup 
4. trinn Nicole Hopf og Vivian Wilhelmsen 
5. trinn Ida Samantha Drugg og  Anca Hammerborg  
6. trinn Jan R. Reynolds  
7. trinn Nina E. Marthinsen og Kjersti S. Hansen 
 
Faglærere: Mona Andresen, Ole Hermann Winnem, Hanne Mari Ørbæk, Hanna O. 
Karoliussen, Marith E. Andresen, Bente E.J. Engelsviken 
 
Hanne Sønstevold, Maiken H. Flateby, Lillan S. Krohn, Agata Grebecka og Tina Hegg slutter 
ved skoleårets slutt. Vi takker for en flott innsats gjennom flere år. Vi ønsker dem lykke til i 
sine nye stillinger. 
 
Jeanette Solberg har sagt opp sin stilling som rektor. Undertegnede vikarierte i hennes 
stilling frem til 1. april. Da ble jeg tilsatt som rektor ved skolen. Jeg ser frem til å fortsette, og 
videreutvikle samarbeidet med dere foreldre i årene fremover. Et godt samarbeid mellom 
skole og hjem er en viktig forutsetning for at hvert enkelt barn skal føle mestring og trygghet 
i skolehverdag.  
 
Vi sender 24 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 31 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. 
 
Siste skoledag er torsdag 22. juni. Elevene slutter skolen klokken 12 denne dagen. Etter en 
lang og god skoleferie starter SFO onsdag 2. august og første skoledag er torsdag 17. 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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