
                                                                      Januar 2017 

Til alle foresatte på Lysejordet skole 

 

"Jeg heter JANUAR, og jeg er svært til kar, og kommer jeg, 

 så må du ikke gå med nesa bar! Men gaver kan jeg gi hvis du vil gå på ski,  

så strør jeg snø på veg og sti, i bakkehell og li". 

Prøysen skrev denne sangen, i gamle dager, var det egentlig ALLTID snø, ski og 

kulde om vinteren den gangen?  Det kan kanskje virke sånn. Nå, i skrivende stund er 

det ikke antydning til det, men så PLUTSELIG kan alt endres – og bakken ligger hvit 

og inviterer til vinteraktiviteter av ulike sorter. Vi kan håpe. Vi må vente.  

Lesing i ferien 

På besøk i mange og ulike klasser får vi et klart inntrykk av at mange av elevene, de 

aller fleste, har lest i ferien.  Det blir vi glade for. Det er viktig å vedlikeholde lesingen 

– for alle elevene, både de som er helt i startgropen av sine leseferdigheter og de 

som leser flytende og er lesehester. Tid og ro skal til for å videreføre lesingen. 

Takk til alle dere som bidrar til dette hjemmefra. 

Budsjett og strategisk plan. 

Med søvngjengeraktig sikkerhet kan vi slå fast at januar er tiden for budsjett og 

strategisk plan. 

På samme søvngjengeraktige måten slår vi fast at rammene er stramme. Sånn er 

det. Sånn blir det. "Same procedure as last year. As every year." 



Når det gjelder vår strategiske plan er det flere valgmuligheter til å prege hverdagene 

– og vi har dette året valgt å legge spesielt sterk vekt på engelsk, på alle trinn. Vi ser 

av våre resultater på nasjonale prøver at det er der vi trenger å fokusere ekstra – fra 

første til syvende klasse. Videre skal vi ha spesielt trykk på skriveopplæringen – 

gjennom hele skoleløpet. Vi har lærere som har deltatt i spesiell opplæring innenfor 

dette området – og som skal skolere kollegene slik at vår kompetanse som 

skrivelærere blir bedre – og dermed også skriveopplæringen til elever på alle trinn. 

 

Vennskapsbenk 

 

 

Elevrådsstyret har, på oppdrag fra Elevrådet, søkt FAU om penger til å kjøpe 
vennskapsbenk til skolegården vår. Forslaget kom opp på et elevrådsmøte som en 
del av innsatsen for et enda bedre skolemiljø for alle elevene 

– Hvis man ikke har noen å leke med, kan man sette seg på benken. Da vil en av 
trivselslederne, eller noen andre, komme bort og sørge for at man får være med i en 
lek, sier en av elevene. 

Vi har fått signaler fra FAU om at saken skal kunne behandles raskt – og vi er spente 
på resultatet, selv om signalene har vært positive. 

Innsatsen for et godt og trygt skolemiljø for alle er noe vi kontinuerlig arbeider med, 
og vi takker for viktige innspill vi får fra foresatte – slik at vi kan avdekke ting vi ikke 
selv ville ha sett. 

Vi ønsker dere alle et GODT NYTT ÅR med stadig lysere dager. 

Hilsen  

 

Ellen Bergsland 

rektor 

 

 

 


