
     Februar 2019 

Til alle foresatte på Lysejordet skole 

Dagene blir lysere og lengre.  Tidlig vår i anmarsj?   

Hva skal skje med skidagen vår, lurer vi.  Den er satt til 22. mars – for vi må vente til alle 

skiskoler er ferdige med å bruke det flotte området innerst i Sørkedalen der vi har tradisjon 

for FLOTTE skidager, med skiskyting, pølser, appelsiner, Kvikk Lunsj, kulehopp, lange og 

korte turer , flagg og festivitas. Vi krysser fingrene for noe mer snø og kulde – og litt lenger 

vinter.  Alt til sin tid – men vår nå, DET er litt tidlig.  Synes vi. 

 

 

Prosjekt offline 

På 6. trinn er de offline i to uker – både på skolen og hjemme. Dette innebærer at alle sosiale 

medier og dataspill skal "hvile" i disse ukene.  Det var på forreldremøtet tidligere i februar 

saken ble tatt opp med bakgrunn i flere stygge ytringer på sosiale medier mellom noen 

elever.  Noen av disse sakene ble også brakt inn i skolehverdagen , og konflikter i kjølvannet 

av dette tok tid for både elever og lærere.  

Det var et foreldremøte med stort engasjement og meningsbryting.  Det er ikke overraskende 

at ikke alle er enige, og det er viktig at de ulike perspektivene kommer frem.  Det ble likevel 

et flertall av foreldrene som ønsket at alle skulle forplikte seg til å overholde reglene klassene 

skulle lage.  Reglene har elevene skrevet under og forpliktet seg til – ikke minst vis a vis 

hverandre er dette viktig – altså to ukers avholdenhet. 

Nettvett må vi selvsagt jobbe med kontinuerlig, både på skolen og hjemme.  Et to ukers 

opphold i bruk av sosiale medier løser ikke utfordringen med dårlig kommunikasjon og 

utestengning pga. mediene, men det kan være et godt virkemiddel å ha en pause.  Kanskje 

DET gjør større inntrykk enn samtalene vi fører med barna om dette, både hjemme og på 

skolen. 

Videre har elevene mange tips til hverandre om hva de kan gjøre sammen som alternativ til 

bl.a.Fortnite ogsosiale medier.  Elevene forteller at de leker mer, treffer hverandre mer på 

fritiden, baker, lager mat, spiller brettspill.  Kan dette føre til noen endringer på sikt? Vi følger 

utviklingen tett. 

På FAU- møtet mandag var det et sterkt ønske om at skolen er tydeligere i sin stillingtaken til 

bruk av sosiale medier.  Vi benytter umiddelbart anledningen til å følge opp dette.  Skolens 



anbefaling er at dere foresatte følger aldersgrensene på de ulike ulike medier og spill.  Dette 

vil kunne spare dere for mange situasjoner med utfordrende grensesetting over år.  

Håndhevingen av disse reglene er det selvsagt dere som må stå for.  Med et felles sett av 

retningslinjer i foreldregruppen vil dere kunne gi hverandre styrke og utholdenhet i den 

vanskelige og relatvit sett nye utfordringen disse ulike mediene medfører for 

barneoppdragelsen. 

 

Besøk fra Inga Marte Torkildsen 

Skolebyråden er naturlig nok interessert i skole, og fredag kommer hun for å besøke oss på 

Lysejordet.  Hun vil få møte elever som synger "Stopp ikke mobb" og elevrådsstyret som vil 

fortelle hvordan det er å være elev på Lysejordet.  Videre vil hun møte lærere som forteller 

om arbeidsmiljø og profesjonelt fellesskap i kollegiet.  Hun vil møte tre 6.klassinger som skal 

fortelle henne om erfaringene fra "Prosjekt offline".  Det er lærerikt å få besøk.  At noen ser 

oss fra et litt annet perspektiv kan være  inspirerende.  Vi gleder oss. 

 

Takk til FAU 

VI takker for penger fra FAU til bruk av ytterligere innkjøp av bøker til vårt oppjusterte 

bibliotek.  Vi er opptatt av å utvikle leseglede, og et finere bibliotek med nye bøker er absolutt 

viktige rammer for dette. 

Vi takker også for penger til innkjøp av nye høvelbenker.  Kunst og håndverksfaget holder vi 

høyt i hevd.   Det er grunnleggende at barna får utvikle sine kreative og skapende evner 

innenfor gode faglige rammer der den håndverksmessige kvaliteten ivaretas på en god måte.  

Oppjustesring av høvelbenkene er et fint bidrag til dette. 

 

Takk også til alle for veldig godt fremmøte på samtlige foreldremøter i februar.   Det betyr 

veldig mye at dere stiller på møtene og viser barna, oss og hverandre at dere er interesserte 

i elevenes skolegang og læring. 

 

Hilsen¨Ellen Bergsland, rektor 

 


