
                                                                     Februar 2017 

Til alle foresatte på Lysejordet skole 

Innskriving – 

 

Vi møtte mange forventningsfulle barn da de møtte til innskriving i slutten av januar.  Mange 

er rutinerte småsøsken som kjenner Lysejordet godt fra ulike sammenhenger – mange er 

førstegangsreisende – og kanskje litt mer usikre.  Hvor mange det blir ved skolestart er 

fortsatt usikkert.  Det er mye som skjer dette siste halvåret før skolestart, men i slutten av juni 

vil det hele være mer avklart. 

Skidag. Med store muligheter for å bli beskyldt for utidig mimring – så lengter vi  tilbake til 

tider da vi – uten å lure – kunne synge "Jeg snører min sekk, jeg spenner mine ski", og 

regne med at SÅNN ble det! Faktisk! 

Men vi gir oss ikke.  Planer legges for skidag 1. mars – innerst i Sørkedalen er det nærmeste 

vi kan komme "snøgaranti". Vi håper på å kunne gjennomføre vår fine skidag dette året, med 

de vanlige øvelsene som skiskyting, kulekjøring, utfor, hopp, lang og kort skitur, pølser og 

norske flagg. 

 

FORUT. Lysejordet er en av skolene i landet som har samlet inn mest til FORUT- i overkant 

av 500 000 kroner har elevene samlet inn gjennom "Å løpe for livet", rundt og rundt skolen, 

med dere som sponsorer – og gjennom kakesalget.  

På bakgrunn av dette ble en av våre lærere invitert med på tur til Sri Lanka for å se på noen 

av prosjektene vi har bidradd med. En annen av våre lærere betalte for reisen selv, og de to 

fikk møtt mange barn og voksne som har fått direkte hjelp grunnet våre elevers innsats. 

Hjelpen fra oss har tidligere gått til skoler. Nå er det mange som nyter godt av bidragene fra 

oss til å få såkalte semipermanente hus. De får midler til grunnstrukturen av huset, resten må 

de bidra med å bygge opp selv.   

På vår månedlige fellessamling fredag fortalte de to lærerne som har vært på Sri Lanka om 

turen sin til alle elevene.  Det gjorde inntrykk på dem å se de faktiske resultatene av deres 



innsats. De så barn som hadde fått flytte fra kvisthytter til ordentlige hus, som elevene på 

Lysejordet har bidradd med. Det er betydningsfullt å løfte blikket og se hvordan man kan 

bidra. 

 

Svendstuen skole som læringspartner. Alle kan lære av hverandre – på alle nivåer. I vår 

skolesone F har vi på Lysejordet blitt koplet opp til Svendstuen skole som læringspartnere.  

Det innebærer at de to ledelsene har hatt gjensidige skolebesøk hos hverandre. Vi har fått se 

undervisning, vi har snakket med elever, lærere og ledelse – for å se om vi kan få lære av 

hverandre – og få til bakemeldinger fra hverandre.  En nyttig og interessant prosess. 

 

Bokgaver – tusen takk – vi tar imot med åpne armer.  Vi har mottatt bokgaver fra noen 

foresatte.  Tusen takk! Vi tar takknemlig imot gaver til vårt kjære bibliotek.  Det er flittig i bruk 

– hele tiden – og vår bibliotekar Bente passer godt på alle bokskattene vi har – og som vi får. 

 

..og apropos lesing…… 

 

  

Vi ønsker alle velkommen til foreldremøtene som snart kommer som perler på en snor. 

 

Hilsen  

Ellen Bergsland 

rektor 


