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• En urban barneskole grunnlagt i 1881 (den gangen som Oslo skole)

–330 elever på 1.-7. trinn og mottaksklasser

–100 elever i skolekoret Crescendo

–90 elever deltar i sjakkturnering

• Til sammen 45 ansatte

–30 lærere (50/50 kvinner og menn)

–Skoleledelsen: rektor, assisterende rektor, undervisningsinspektør

• Nabolaget: Middelalderparken, Gamlebyen, Bjørvika, Sørenga

• Samarbeid med lokale lag og foreninger: KIGO, FRIGO, GSF, Foreningen Middelalder-Oslo, 
Skiforeningen, VIF Fotball, VIF Hockey, DNT m. fl. 

• Internasjonalt perspektiv: FN-sambandet og Foreningen Norden

• Praksisskole for lærerutdanninga  (GLU 1-7/GLU 5-10)

Gamlebyen skole: noen tall og fakta



https://youtu.be/dyo6Vmpnn8w


Hjerter i takt

Midt i hjertet av Oslo

Der byen først ble til

Der finner du Gamlebyen

Der kan du være den du vil

Vardøen/Lydiksen

Sang skaper samhold

• Stort barnekor: Crescendo (KIGO)

• Sangsamlinger for hele skolen

• Tilhørighet og fellesskap

• Språkutvikling

–Ord og uttrykk

–Rim og rytme

–Artikulasjon

–Utenatlæring

• Mestring og moro!



Hva ligger i 
Gamleby-sjela?

https://youtu.be/dyo6Vmpnn8w


"Her starter fremtiden" er Gamlebyen skoles visjon. Rause og trygge ansatte møter 
et mangfold av elever og foreldre med åpenhet. Her har vi en grunnleggende 
holdning om at det er rom for alle. Samtidig vektlegger vi at alle kan lære og at alle 
kan utvikle seg. Med omsorgsfull kontroll arbeider vi for å skape et godt skolemiljø 
der elevene kjenner at de hører til.

Gamlebyen skole befinner seg midt i det historiske Oslo med ruiner fra 
middelalderen som nærmeste nabo. Her knyttes fortid og fremtid sammen. 
Tradisjoner, kultur og verdier står sterkt i vårt arbeid. Sammen bygger vi toleranse, 
samhold, solidaritet og vennskap.

Gjennom refleksjon øves elevene opp til å formulere tanker og utvikle faglig 
forståelse. Språk og kommunikasjon er grunnlaget for både læring og identitet.

Skolens profil



Laget rundt eleven

Kontaktlærere

Faglærere og 
andre ansatte Sosiallærere

Foresatte

Miljøarbeider og 
assistenter

Skoleledelsen

Ansatte i 
Aktivitetsskolen

Annet offentlig 
støtteapparat

Helsesykepleier

Barnevernet

PPT Andre instanser

BUP Politikontakten

Lokale lag og 
foreninger

Kultur

Idrett



Ledergruppa

PlangruppaTeam/trinn

Plenum

Driftsstyret

FAU

Skolemiljø-
utvalget

Elevrådet

MBU

AMU



Noen aktuelle saker for FAU, SMU og skolen

FAU som organisasjon
• Registrert som stiftelse
• Skriftlige rutiner og informasjon
• Arbeidsgrupper

Nærmiljøet
• Trygg skolevei: trafikk og utbygging
• Lag og foreninger
• Arena for tilhørighet: musikkrommet

Elevenes læringsmiljø
• Skolegården
• Elevundersøkelsen
• Nettvett

Samarbeid skole-hjem
• Ny organisering av foreldremøter
• Elevmedvirkning i utviklingssamtaler
• Tradisjoner: juletrefest og 17. mai



Faddergrupper og 
trivselsledere 

bidrar til et godt 
skolemiljø



Demokrati og medvirkning
Elevrådet møter en 
journalist fra lokalavisa.

Oppgave i kunst og 
håndverk på 5. trinn: 
Lage skisser og modeller for 
å vise ideer og muligheter 
til utforming av ny 
skolegård.

Arrangere utstilling og 
invitere driftsstyret og 
fagfolk som skal utarbeide 
reguleringsforslag.



Sjakk i skolen

Sjakk hver uke
Kurs i sjakk
Sjakkturneringer
Spenning
Samarbeid
Kommunikasjon
Logisk tenking
Visualisering



Menneskeverdet

Likeverd, empati og 
kjærlighet

Identitet og kulturelt 
mangfold

Toleranse, vennlighet og 
mangfold

Skaperglede, engasjement 
og utforskertrang

Glede, samarbeid og 
tålmodighet

Kritisk tekning og etisk 
bevissthet

Ærlighet, høflighet og 
tilgivelse

Respekt for naturen og 
miljøbevissthet

Respekt, ansvarlighet og 
tillit

Demokrati og medvirkning

Frihet, plikter og solidaritet

Felles verdigrunnlag som utgangspunkt



Takk for oss!
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