
 

Til alle foresatte på Lysejordet skole, januar 2019 

Godt nytt år til alle - selv om vi allerede er godt ute i januar.  Ferie er godt – og det er også 

hverdagene.  

Det virker som elevene også var klare for nye hverdager – og skoledager - da vi møttes etter 

juleferien.  En viss overgang er det fra latere dager uten vekkeklokker – til alarm og 

rytmeendring - men nå er vi inne i tralten for lengst.  

C-vitaminenes tid er kommet 

Uansett hvor mange appelsiner man spiser finnes det ingen garanti for ikke å bli syk.  Vi har 

hatt et relativt stort  fravær på grunn av forkjølelse, influensa og omgangssyke.  Det vi ønsker 

å presisere er at dere holder barna hjemme i fasen der de er smittebærere -  vi lover også å 

holde oss hjemme hvis vi er syke! 

Smitte sprer seg fort på steder med så mange mennesker som her.  Vi setter  pris på at 

mange av dere har sendt med barna deres anti-bac .  Vi fokuserer mye på god håndhygiene 

-  og synes det er bra at dere også gjør det. 

 

Strategisk plan og budsjett 

Januar er tiden for å melde inn strategisk plan og skolens budsjett til Utdanningsetaten.  Det 

ble behandlet i Driftsstyret onsdag 16. januar og vil legges ut på hjemmesiden. 

VI viderefører våre satsingsområder med engelsk, vurdering for læring, trivsel og godt 

skolemiljø, læringsteknologi og nært samarbeid med AKS om læringsstøttende aktiviteter. 

Fra høsten 2019 skal alle Osloskoler gjennomføre lærernormen, selv om det vil medføre et 

budsjettunderskudd ved årets slutt. Et underskudd skolene må lage en plan for å tjene inn. 

Lærernormen innebærer en lærer pr 15 elever på trinnene 1 – 4 og en lærer pr 20 elever på 

trinnene 5 – 7.   

Vi der derfor i behov av flere lærere, og er i oppstarten av ansettelsesprosesser. 

 

 

 



Innskriving 

Vi gleder oss til å treffe våre påtroppende elever til 1. trinn tirsdag 22. januar kl. 16.00 – 

17.30.Barna vil få anledning til å tegne litt i et "ekte" klasserom.  Det er stas.  Foresatte vil 

møte noen av oss voksne som arbeider her og stille spørsmål om stort og smått. 

 

Kan sitroner EGENTLIG produsere og lede strøm? 

Hvis ja – hvorfor?  Hvor mange volt kan en sitron produsere?  Hva med fem sitroner?  

Hvilken betydning har kobbermynter for å få til dette? Hva med galvaniserte spikere?  Hva er 

volt – og ikke minst hvordan måles volt? 

 

Spørsmålene var mange – hypotesene flere.  Nysgjerrigheten stor.  Elevene på 7. trinn 

hadde eksperimenter.  De forsket. 

(Uten å røpe alt kan vi avsløre at det viser seg at sitroner kan produsere og lede strøm.  

Kanskje elevene på 7. trinn selv kan fortelle hva som skjedde?  PÅ hjemmesiden kan dere 

lese mer om forsøkene). 

Anne Cath Vestlys plass 

Det er 100 år siden Anne Cath Vestly ble født.  Plassen ved det nye nasjonalbiblioteket skal 

hete Ane Cath Vestlys plass.  Vi benytter anledningen til å minne om betydningen av å lese: 

"Jeg husker den dagen jeg kunne lese. Det har jeg aldri glemt. Jeg satt 
på gulvet ved siden av bokhyllen, og så kunne jeg lese. Det betød at jeg 

kunne velge selv." 

                                                                            Anne Cath Vestly 

Hilsen 

Ellen Bergsland 

rektor 


