
  

 

Til alle foresatte på Lysejordet skole  

Endelig er vi i gang igjen.  Noen har sagt at "Ferie er å ha ingenting å gjøre, og 

hele dagen å gjøre det på." Vi regner med at dere - som alle andre barneforeldre – 

slett ikke har gjort ingenting.  Barn flest er vitebegjærlige og nysgjerrige – og sees 

oftest i aktivitet – heller enn at de "ligger og klør seg på magen". Men andre 

aktiviteter enn vanlig blir det ofte i en ferie.  

 

 

Den høytidelige første skoledagen.  

Hva var vårt viktigste ønske for denne første skoledagen? 

Det er at hvert enkelt barn føler seg sett og anerkjent av oss voksne. Den GODE 

RELASJONEN er utgangspunktet for all læring og trivsel i skolen. Forfatteren Albert 

Camus skrev følgende til sin lærer da han fikk Nobelprisen i litteratur: 

 

"Uten dem, uten denne kjærlige hånden som De rakte ut til det fattige barnet jeg den 

gang var, uten Deres undervisning og Deres forbilde, ville ikke noe av dette ha skjedd.  

Jeg gjør ikke all verden ut av en slik æresbevisning.  Men det gir meg i det minste 

anledning til å få sagt Dem hva De har betydd, og fremdeles betyr for meg, og forsikre 

Dem om at Deres innsats, Deres arbeid og den generøsiteten De fylte det med, 

fremdeles står levende for en av Deres små skolegutter som, til tross for alderen, ikke 

har opphørt å være Deres takknemlige elev". 

     Inge Eidsvåg, "Kjærlighetens gjerninger" 

Når eleven møter lærerne første skoledag skal svaret på elevens blikk som spør - 

"LIKER DU MEG?" -  være et rungende JA. 

I dette betydningsfulle møtet starter et nytt skoleår. 



 Leselyst og leseglede  

Vi er spente på hvor mye elevene har lest i sommer.  Det er viktig å vedlikeholde 

leseferdigheter i den lange sommerferien elevene har.  Alle elevene leverer sitt 

bidrag til kontaktlærer – så teller lærerne opp i løpet av uken. 

Foreldremøter 

Et godt samarbeid mellom skole og hjem har stor betydning for elevens trivsel, læring 

og generelle motivasjon for å gå på skolen.  En av arenaene for dette samarbeidet er 

på foreldremøtene.  Alle møtene starter opp på personalrommet kl. 17.00.  Det blir en 

felles del for hele trinnet her, så går dere til de respektive klasserommene etterpå, 

der møtene avsluttes kl. 19.00 

 
Trinn 

Dato  

 
1.trinn 

 
 Torsdag 30. august           

 
6 .trinn 

 
Mandag 3. september 

 
3. trinn 

 
Tirsdag 4. september 

 
4. trinn 

 
Onsdag 5. september 

 
5. trinn 

 
Mandag 10. september 

 
2. trinn 

 
 Torsdag 6.september  

7. trinn 
 

 
Tirsdag 11. september 

 

Vi ser frem til dager med "GLEDE, KUNNSKAP og TRYGGHET" – som det står på 

vår logo.  Dette skal gjennomsyre alt vi gjør. 

 

Hilsen 

 

Ellen Bergsland 

rektor 

 


