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August 2019 

Til alle foresatte på Lysejordet skole 

Endelig er vi ordentlig i gang med et nytt skoleår.  Alle elevene er på plass – og vi har lagt 

den høytidelige første skoledagen bak oss. 

Vi følger våre tradisjoner – og samler alle elevene i gymsalen for å markere at fellesskapet 

igjen er samlet. 7. trinn sitter foran – og viser for alle at de er gode forbilder som sitter rolig 

og er et godt publikum. Årets 6. trinn sang for oss – "Stopp ikke mobb" – som de senere på 

dagen sang for våre nye førsteklassinger.   

Som 6. trinnselever er de faddere for 1. trinn – og møtet mellom de to trinnene gjør inntrykk 

på oss som er til stede. På grunn av svært ustabilt vær valgte vi i år å ha åpningsseremonien 

i gymsalen. Fadderne satt, stille og rolig, gode forbilder også de –på korbenker i gymsalen– 

rett vis a vis førsteklassingene som satt på de røde benkene.  De så direkte på hverandre – 

og våre ferske elever ble tatt i mot av et elevfelleskap som vil dem vel. 

 

 

Vi ser frem til et godt samarbeid med dere også i året som kommer.  Både forskning og 

erfaring viser at et godt samarbeid oss imellom har stor betydning for elevenes trivsel og 

læring.  

Som en oppstart på dette samarbeidet  inviterer vi til foreldremøter  på alle 

trinn.  Møtene er alle fra  kl.17.00 – 19.00 – med første del på personalrommet 

og siste del i de respektive klasserommene. 

1. trinn  28. august 
2. trinn  29. august 
3. trinn    2. september 
4. trinn    4. september 
5. trinn    3. september 
6. trinn  17. september 
7. trinn 11.september 
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Foreldreovertakelse 

Vi gleder oss til å dra på seminar til Fredrikstad, der vi skal fordype oss i den nye læreplanen 

som blir gjort gjeldende fra 2020.   Vi er takknemlige for at FAU så velvillig sa ja til å ha 

foreldreovertakelse tirsdag den 10. september.  (Våre nye førstetrinnsforeldre vil få 

informasjon om dette på foreldremøtet på onsdag). Vi er selvsagt behjelpelige med opplegg 

til dagen etter deres behov. 

 

Sommerlesing 

 

 

Vi er spente på hvor mye lesing det ble på elevene i sommer.    VI trenger deres hjelp 

for å telle opp sommerens lesing,  forventningene ut i fra tidligere erfaringer er høye:  

Lysejordet-elever generelt leser også i sommerferien! Lesing er noe som stadig må 

praktiseres – og vi takker for deres  betydningsfulle bidrag i den den prosesen. 

 

Ord til ettertanke 

Forskjellen på "Du kan hvis du vil " og "De vil hvis du kan " er STOR.  

Viktig å tenke over. 

Den første ligner mye på "Ta deg sammen".  Den andre handler om at hvis du faktisk 

visste hvordan du skulle mestre det, så ville du bidradd.  DET skal vi hjelpe til med. 

Vi ønsker alle en god helg etter en flott oppstartsuke med alle våre elever! 

 

Hilsen  

 

Ellen Bergsland 

rektor
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