
 

Lysejordet skole, desember 2017 

Til alle foresatte på Lysejordet skole 

 

 

Takk til alle for tilstedeværelse på årets julekonsert.  Det oppleves godt å dele denne stunden med 

alle. Vi er inne i adventstiden – en fin tid med hemmeligheter og forventninger, lukt av pepperkaker 

og lyden av julesanger. Og selvsagt timer med læring og kunnskap. 

Nasjonale prøver 

Resultatene på nasjonale prøver på 5. trinn er bra i lesing og regning – noe vi er fornøyde med.  Vi 

ligger på et stabilt, godt nivå, og ser dette som konsekvens av satsing og innsats over tid.  Samtidig 

jobber vi daglig for å løfte den enkelte videre i egen læring og utvikling. I engelsk har vi svakere 

resultater, i likhet med mange andre Osloskoler. Dette var vi klar over – og vi har det som 

satsingsområde på vår strategiske plan. Dette vil vi videreføre neste år. Vi vil fortsette å styrke 

engelskopplæringen på alle trinn – og fundamentet fra småskolen er selvsagt betydningsfullt. Vårt 

gode og nære samarbeid med AKS, også om læringstøttende aktiviteter, bidrar også  til å styrke 

elevenes engelskforståelse også i AKS tiden. 

Overordnet er det innsatsen som gjelder – øve, øve jevnt og trutt – på skolen og hjemme.  Deres 

engasjement i elevenes læring er betydningsfull – og vi minner om at dere gjør det til en vane å 

spørre elevene om "HVA HAR DU LÆRT I DAG?" 

"It takes a village to raise a child". 

Vi har gode og betydningsfulle medlemmer av vår "village", og dette er en god anledning til  å takke. 

TAKK til alle dere foresatte som er der for deres barn – og våre elever. Dere stiller opp på 

foreldremøter, utviklingssamtaler, forestillinger, lekselesing osv.  Deres innsats har svært stor 

betydning for deres barns trivsel OG for læring.  Forskning viser at foresattes daglige og aktive  

interesse i hvordan barna har det og hva de lærer på skolen har avgjørende betydning. 

TAKK også til dere som jevnlig stiller opp på møter i FAU og Driftsstyret. En spesiell takk til Katinka 

Greve Leiner som har vært en trofast og dyktig leder av Driftsstyret i flere år og Vibeke Rysst-Jensen 



som har vært like trofast og dyktig leder for FAU, til beste for fellesskapet byr dere på både tid og 

engasjement. 

TAKK til elevrådets representanter som stiller på møter annenhver uke – og som er bindeledd 

mellom klassekamerater og elevrådet. De tar oppgaven seriøst og deltar aktivt på møter – også med 

fellesskapet som fokus. 

I denne anledning har styret i elevrådet påtatt seg å skrive noen linjer om elevrådets arbeid: 

Elevrådets overordnete oppgave er å arbeide for at alle elevene skal ha et godt og trygt 

skolemiljø. Vi har satt ut vennebenkene i skolegården. Vi har arrangert en dodgeballturnering 

for 3.- til 7.klasse. Elevrådet har i elevrådsmøtene tatt imot forslag og saker fra klassene på 3.- 

til 7.trinn. Det skal også arrangeres en lesekonkurranse for hele skolen til våren.  

Fra elevrådets styre; Lucy, Herman og Nicoline 

Et halvår går mot slutten – og vi ønsker dere alle 

EN GLEDELIG og FREDELIG JUL 

og 

ØNSKER ELEVENE VELKOMMEN TIL ET NYTT ÅR  

tirsdag 2. januar til vanlig tid. 

 

 

 

PS: Alle ferier er GODT egnet til å lese litt ekstra.  

 Kanskje ønske seg en bok til jul?  

Hva er vel som lukten og knitringen i en ny bok –  

og den gode opplevelsen av å gå inn i et nytt bokunivers? 

 

Hilsen 

 

Ellen Bergsland 

rektor 

 


