
 

Lysejordet skole, januar 2018 

Til alle foresatte på Lysejordet skole 

Vi er godt i gang med hverdagene, og vi ønsker dere alle et riktig godt nytt år, med gleder og 

utfordringer som kan håndteres. Januar er tiden for strategisk plan og budsjett for skolene – 

så også på Lysejordet.  Det viser seg at ved en feiltakelse i Bystyret ble ikke Byrådets 

budsjettforslag votert over – det ble kun informert om det. For Oslo-skolene innebærer dette 

at både budsjett og strategisk plan blir midlertidige dokumenter inntil Bystyret kommer med 

vedtak.  

Vi legger våre foreløpige tall til grunn – noe som innebærer en reduksjon på ca 700 000 

kroner.  Vi vil allerede begynne å spise av midler vi så å si ikke har, da et kalenderår og et 

skoleår ikke er synkrone.  Av et relativt smalt budsjett – der det ikke monner noe å stramme 

inn på driftsmidler, vil kuttet innebære kutt i stillinger til høsten.   

Et annet moment er det såkalte Lærerløftet som Kr.F. fikk gjennomslag for. Revidert 

nasjonalbudsjett behandles ikke før senere i vårsemesteret. Kort fortalt er det en del 

usikkerhet – og sikkert litt internt språk - for å forsøke å belyse saken slik det nå er gjort.  Mer 

info følger når vi vet mer.  

Om å snakke sammen 

Et nytt år er et velegnet tidspunkt for å heve grunnleggende verdier; en av dem er å snakke 

TIL hverandre og ikke OM hverandre. Dette handler om å arbeide for en trygg og god kultur, 

for voksne og barn – som foresatte, elever og ansatte – slik at vi samarbeider innenfor en 

felles forståelse av betydningen av tilbakemeldinger og at vi tydeliggjør hvilke normer som 

gjelder i de mange og ulike sosiale sammenhengene vi treffes. 

Dette er en debatt som føres i ALLE større sosiale systemer for tiden– og der det på et helt 

overordnet plan handler om gjensidig respekt og god behandling av hverandre. 

 

 

 

 

 



Endringer i ledelsen – og dominoeffekten 

Vår kjære ass. rektor Karoline Hoel har blitt bedt av Utdanningsetaten om å vikariere for 

rektor på Bogstad da rektor der  skal gå over i et vikariat som områdedirektør i sone F (30 

skoler i Oslo vest).  

Vår nyansatte inspektør Cathrine Grimsrud rykker da opp i vikariatet etter Karoline. AKS-

leder Jesper Hoel går inn som inspektør i ledelsen – og Jonas Edvardsen, tilbake etter 

pappapermisjon, går inn som leder for AKS. 

Vi får et fint lederteam, med både nye og mer erfarne krefter på Lysejordet– vi gleder oss. 

Leselyst og leseglede 

Stor glede er det for oss å høre elevene fortelle om bøker de fikk til jul. De anbefaler 

hverandre bøker – og inspirerer hverandre, ikke minst. Biblioteket er i jevnlig bruk – og på 

sjette trinn har de nettopp hatt bokvake – der temaet lesing går gjennom hele kvelden (og 

hvor litt lommelyktlesing under dynen er en sikker vinner). 

 

Vi pleier ikke å drive med reklame her på Lysejordet men å reklamere for Røas nye bibliotek 

vil vi gjøre med tydelig og klar stemme.  Biblioteket har gjennomgått en omfattende endring – 

det er lyst, åpent og inviterende til å sette seg ned med en bok, eller to.   Videre er det slik at 

det er åpent hele kvelden for voksne over 15 år.  Du bruker lånekortet som også er et 

nøkkelkort– og VIPS har du tilgang på sofaer, gode stoler og bøker i mengder. Ikke minst 

også den roen biblioteket har å tilby. 

 

 

"Å LESE EN BOK FOR FØRSTE GANG ER SOM Å FINNE EN NY VENN.  Å LESE DEN 

FOR ANNEN GANG ER SOM Å GJENSE EN GAMMEL VENN". 

 

Hilsen  

 

Ellen Bergsland 

rektor 


