
 
Månedsbrev fra rektor 

 

Godt nytt år til dere alle. 

 

Vi er nå godt i gang med årets første måned, og skolens felles tema: Folkehelse og 

livsmestring. 

Trinnene løser dette på ulike læringsfremmende og kreative måter, men det å ha et felles 

fokus er med på å bygge felleskap og tilhørighet for både store og små. Elevene på Lysejordet 

skal oppleve gode, trygge læringsmiljøer med mange morsomme fellesskapsopplevelser. 

Dette er et mål for skolen, og noe vi hele tiden jobber mot. 

Første trinn feiret fredag 100- dager som skoleelever. De hadde stor fest og laget portretter 

av seg selv som 100-åringer, telte opp til 100 av popcorn, og fikk diplom. En stor og viktig 

feiring for de yngste elevene våre. 

 

Lysejordet skole er en stor skole, bygget i ulike etapper, etter hvilke behov som har vært. 

Dette medfører at noen deler av skolen er fine og nye, andre har behov for å fornyes. Vi er nå 

inne i en periode der det oppgraderes og arbeides en del på skolen, noe vi er takknemlige for, 

men det medfører også økt trafikk. Spesielt på morgenen og ettermiddagen er 

parkeringsplassen ovenfor skolen veldig full. Dette kan medføre farlige situasjoner, i tillegg til 

at det er vanskelig for ansatte å parkere når de skal inn og undervise. Vi ber dere derfor om å 

forsøke å unngå og parkere der i størst mulig grad. Kanskje dere kan forsøke å parkere langs 

veien, dersom dere likevel skal følge ned til skolen? Skolen er i prosess for å vurdere ulike 

løsninger på denne utfordringen. 

Gymsalen vår er nå ferdig, og den er blitt kjempefin, vi venter bare på noe elektrisk arbeid i 

garderobene. Vi gleder oss til alt er ferdig! 

 

Covid-hverdagen går sin gang. Vi opplever heldigvis ikke mye smittetrykk, og klarer å tilpasse 

oss godt til de gjeldende smittevernregler. Systemet er nå tillitsbasert og skolene informerer 

ikke om smitte i klassene. Foresatte til den smittede informerer sine nærkontakter selv.  

 Dere kan lese mer om korona og håndtering her: 

https://www.oslo.kommune.no/koronavirus/ 

 

 Vedlagt ligger de siste oppdateringer fra Utdanningsetaten, referat fra siste FAU-møte. 

 

Vi ønsker dere alle gode dager fremover! 

https://www.oslo.kommune.no/koronavirus/


 

 


