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ELEVVERTER I KVELD
•
•
•

•
•
•

Elevvertene- hvem er de?
Aktiv rolle ved skolebesøk
Kantinedrift to dager i uken (planlegging,
innkjøp, matlaging, salg, budsjettering og
«moderne» betalingsordning)
Gjennomfører brukerundersøkelser i klassene
om «skolefrokostordning» og meny i kantina
Jobber av og til for skolen
Hjelper vaktmester om det kniper...
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LITT OM OSS...
*Ca. 570 elever og 90 ansatte
*1.-10. trinn, to-parallell (med flere unntak)
*En av Oslos eldste skoler i drift
*Grunnlagt i 1861, utvidet i 1926
*Sagene Lærerskole fra 1945-1992
*Ved skolestart i 1930 startet det 1700 elever etter ferien
*I 2001 var elevtallet ned i 320
*Alle bygninger og fasader er fredet av Riksantikvaren (innvendig og utvendig)
*Skolen ble opprinnelig bygd med kjønnsvertikal inndeling med separate
innganger, trapperom og klasserom for gutter og jenter
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MER OM OSS...
*Anna Sethne (1872-1961)
var lærer og rektor ved Sagene skole
*Norges mest kjente og viktigste reformpedagog..?
*Inspirert av John Dewey
*Ønsket å frigjøre barns skapende krefter ved å bygge på de naturlige
interessene
*Enhver skolereform skulle bygge på vitenskapelig forskning (psykologien)
*Pilestredet 42 ved OsloMet er navngitt «Annes Sethnes hus»
*Rommet vi sitter i kalles «Anna Sethne»
*Egen byste i skolegården vår
*Overvåker alltid rektor (maleri på rektors kontor)
*Skrivepulten er fortsatt i bruk (gjenbruk er bra, vi er da Miljøfyrtårn...)
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VESLE-SAGENE
*Vår egen leirskole siden 1951.
*3.,5., 7. og 8. trinn drar dit hvert år
på gratis overnattingstur
*Lærerne står for det faglige opplegget,
organisering og matlaging
*Ligger idyllisk til på Åstjern ved Brandbu i Gran Kommune
*Var en arbeidsleir under krigen og sanatorium for tuberkulosepasienter
*Stedet er pusset opp på dugnad av foreldre, elever og lærere
*Målet var og er å gi elever praktisk undervisning, samt oppleve natur og frisk luft
*For mange elever er dette noen av de beste minnene fra skoletiden
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TIL SLUTT OM OSS...
*Vi jobber for tiden intensivt med å utvikle et helhetlig
innhold for økt kvalitet i «begynneropplæringen 1-4»
*Vi er en «Motorskole» og samarbeider tett med
bydelen for å kunne gi rask og effektiv hjelp til elever som trenger det
*Vi utvikler for tiden vår egen modell for matematikkundervisningen på u.trinn for
å få til dybdelæring (inspirert av Engebråten)
*Vi har gratis deltidsplass for elever i AKS (Sagene bydel)
*Vi har felles friminutt 1.-10. trinn (viktig, men krevende)
*Vi har gratis skolefrokost for alle elever på u.trinn hver dag
*De eldste elevene kobles sammen med de minste elevene under spisingen
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SAMARBEID SKOLE-FAU
*Vi har egne møter mellom FAU-styret og ledelsen om
Samarbeidssaker og planlegging av FAU-møter
*FAU arbeider i ulike arbeidsgrupper, av og til
Sammen med arbeidsgrupper i skolen (prosjektuker, IKT)
*Typiske saker vi bruker en del tid på: Skolegård, kommunikasjonsstrategi,
byggene våre, trygt og godt skolemiljø-elevundersøkelsen, bemanning, leirskolen
vår
*Skoleledelsen oppfordrer foresatte til å engasjere seg ved å fortelle om FAUs
arbeid og SMU på foreldremøter ved skolestart
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