
 
 
 

 
Lysejordet skole, april  2019 

Til alle foresatte på Lysejordet skole 

 

Paradisene blir tegnet opp. Støvler skiftes etter hvert ut med sko. Våren har kommet.  

DET er tydelig. Påskeferien er rett rundt hjørnet – og hestehovene stikker hodet opp.  

 

 

 

Leselyst og leseglede – og leseaksjon.  Det er i inspirerende når elever forteller om hva de 

leser – med stor begeistring – og et håp om å vinne lesekonkurransen. På hvilket trinn har 

elevene lest mest?  Vinner kåres på fellessamling mandag 29. april. Da vil elevene igjen 

møte en forfatter. 

På oppstartsamlingen for Lesekonkurransen 2019 i mars møtte elevene forfatteren Arne 

Svingen som leste og fortalte om bøkene sine og om det å være nettopp forfatter. 

Når kåringen skal gjøres vil elevene igjen møte en forfatter, denne gangen er det Cathrine 

Wilhelmsen som skal lese høyt for dem og fortelle, til inspirasjon. 

I disse dager når dataspill og sosiale medier griper inn i barnas liv, stadig tidligere – og med 

stort omfang, er det enda viktigere å oppfordre og stimulere til lesing. Gjennom lesing – dette 

å gå inn i en annen verden og lage egne bilder, krever en konsentrasjon over tid som er 

viktig å øve på.  Konsentrasjon kan trenes opp, og konsentrasjon kan svekkes. Vi voksne 

rundt barna må bidra og hjelpe til med at barna får trent denne viktige "muskelen". 



 
 
 
 

 

Vi minner igjen om at dere svarer på foreldreundersøkelsen.  Dere blir bedt om å uttale 

dere om rekke temaer om samarbeidet mellom skole og hjem. Med en høy svarprosent kan 

vi nyttiggjøre oss disses dataene og arbeide videre med områder som bør forbedres.  Dette 

er også et viktig verktøy for arbeidet i FAU. 

Kartleggingsprøver.  Vi har med jevne mellomrom kartleggingsprøver av elevene  i ulike 

fag. I disse dager har vi kartlagt elevenes begrepsforståelse og regneferdigheter på 1. og 2. 

og 3. trinn .  Kartleggingsprøvene i lesing måler ferdigheter som danner grunnlag for god 

leseutvikling.  Prøvene viser progresjonen i utviklingen av leseferdighet, fra språklig 

bevissthet, via bokstavkunnskap og ordlesing, til å lese ulike typer tekster med sammenheng 

og forståelse.   

I tillegg møter elevene den første kartleggingsprøven i engelsk når de kommer til 3. klasse.  

Engelsk er et satsingsområde på Lysejordet, og vi har intensivert bruken av engelsk i mange 

fag, da faget har få timer.  Dette innebærer at elevene fra første klasse møter engelsk i 

mange sammenhenger i hverdagen. 

Vi kartlegger ikke for å rangere  men for bedre tilrettelegging for den enkelte elev læring og 

utvikling.  Vi får et godt grunnlag til å følge den enkeltes utvikling over tid, og se hvor det 

trengs ekstra tiltak for å sikre fremgangen.  

Årets loppemarked er avviklet 

 

Ett av de beste resultatene hittil – og verdifullt bidrag til korpsets liv og virke.  VI gratulerer 

med innsatsen til alle korpsforeldrene som setter av tid og krefter til dette viktige erabeidet –

og gleder oss til korpset viktige bidrag på 17. mai. 

Vi ønsker dere gode påskedager, her eller der, 

hilsen 

Ellen Bergsland 

rektor 
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