
 

     August 2017 

Til alle foresatte på Lysejordet skole  

Under mottoet "Endelig mandag.  Endelig første skoledag" møtte vi elevene første 

skoledag i går. 

Det var fint å se alle igjen, hilse nykommere velkommen og motta et helt nytt kull med 

forventningsfulle førsteklassinger.  Det er en stor overgang fra å være "barnehagebarn" til 

"skoleelev" – en overgang som skal markeres med høytid og tradisjon.  Fadderne sang 

"Stopp ikke mobb" – DET er en overordnet beskjed til alle! Alle skal trives og ha et godt og 

trygt læringsmiljø, det er en lovfestet rett. 

Aktivitetsplikt 

Elevenes rettigheter har blitt styrket gjennom endringer i Opplæringsloven.  Det er sterkere 

rettigheter for elever som blir krenket. Krenket vil si utsatt for mobbing, vold, trakassering og 

diskriminering.  Hvis en elev mener han eller hun ikke har det bra på skolen, skal ALLE som 

jobber på skolen ta dette alvorlig.  Dette gjelder også på skoleveien, AKS og andre aktiviteter 

i skolens regi. 

 

ALLE er pliktig til å gripe inn overfor mobbing og krenkelser.  Rektor skal umiddelbart 

varsles.  Oslo kommune har hatt handlingsplikt før de nye reglene kom, men dette er altså 

nå lovfestet. 

Skolen skal snarest mulig undersøke saken og sørge for at involverte elever blir hørt. 

Deretter skal egnede tiltak iverksettes. 

Hva bør foresatte gjøre? 

Dersom du eller ditt barn ikke er fornøyd med skolemiljøet, ta kontakt med oss.  Vi har plikt til 

å hjelpe deg.  Vi viderefører vår selvpålagte Lysejordetstandard om at foresatte skal få svar 

innen kl. 16.00 samme virkedag som de melder om bekymring for elevens trivsel på skolen. 

Dette svaret innebærer altså en bekreftelse på at bekymringen er mottatt og at vi umiddelbart 

undersøker saken og gir raskt tilbakemelding. 

Vi har en egen handlingsplan for et godt skolemiljø som ligger på hjemmesiden der våre 

tiltak for et godt og trygt skolemiljø er beskrevet. 



Dette året skal vi prøve ut en databasert undersøkelse, "Klassetrivsel", som vil kunne gi oss 

mer informasjon om elevenes trivsle på alle trinn.  I mange år har elevene på 5. – 7. trinn 

svart på "Elevundersøkelsen " i regi av Utdanningsetaten.  Når vi på Lysejordet nå velger å 

bruke "Klassetrivsel" ønsker vi å kunne få et enda mer presist innblikk i elevenes 

læringsmiljø. 

Vi gjentar vår sterke oppfordring til alle dere foresatte å melde til oss med en gang dere er 

bekymret for om deres barn har en trygg og god skolehverdag. 

AKS og skole – en helhet 

For ytterligere å styrke samarbeidet mellom AKS og skole vil baseledere og kontaktlærere ha 

klassene samtidig en time i uken.  Der vil vi ha muligheten til å lære av hverandres styrker og 

ulike kompetanser.  Videre vil vi kunne forankre felles rutiner og standarder i enda større 

grad. 

Sommerens lesing 

 

Vi er spente på hvor mye elevene har lest denne sommeren – og vi skal telle opp i løpet av 

uken.  Vi ber dere om å fylle ut slik at alle barna får delta med sin lesing.  Det er stas.  At 

skjemaet er borte betyr ingenting – men at det er talt opp betyr mye. 

VI gleder oss tilet nytt skoleår og et godt samarbeid om barnas beste.  VI inviterer til 

foreldremøter og ser frem til å se dere alle der 

 

1. trinn  30. august 
2. trinn    4. september 
3. trinn    7. september 
4. trinn    6. september 
5. trinn    5. september 
6. trinn  13. september 
7. trinn 12. september 

 

Hilsen 

 

Ellen Bergsland 

rektor 


