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                        Lysejordet skole juni 2017 

 
Til alle foresatte på Lysejordet skole 

 

 
 
LØP FOR LIVET 
Når det gjelder "LØP for LIVET" har vi ennå ikke fått oversikt over beløpet opp pengene – 
men pengesummen vil bli delt ut på vår fellessamling før ferien til representanten fra FORUT. 
En foreløpig takk til alle dere bidragsytere fra hjemmene.  Følg med på hjemmesiden!   
 
 
Førskoledag 
Torsdag 2. juni møtte 76 påtroppende førsteklassinger opp til førskoledag. 
Spente og forventningsfulle fikk de en liten prøvesmak på en ekte skoledag på Lysejordet 
skole. Mens førskolebarna var i klasserommene møttes alle foreldrene i gymsalen, der blant 
annet femte trinn sang for dem – slik at foreldrene skulle få en prøvesmak på kvaliteten på 
opptredener på Lysejordet skole - kvalitet er ikke tilfeldig.   . 
 

 
 
SOMMERLESING 2017 
Alle elevene får med seg et "sommerleseskjema" i sekken.  Det er viktig at leseferdighetene 
som er opparbeidet i løpet av skoleåret vedlikeholdes og pleies i løpet av de åtte ukene 
sommerferien varer.  Gode grunnleggende ferdigheter er viktig i samtlige fag – og 
avgjørende for elevenes opplevelse av mestring og læringsglede. 
Dere foreldre  har en viktig oppgave i å oppmuntre og stimulere  leselysten også i ferien. 
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TUSEN TAKK 

til alle dere foreldre for et godt samarbeid  til beste for  barna deres –  elevene våre – og for 
Lysejordet skole – som vi er så stolte av. 

Vi takker for konstruktive tilbakemeldinger – vi takker for ris og vi takker for ros. 
Det er betydningsfullt at alle bidrar –  

og at vi sammen utvikler fellesskapet om skole, læring, lek, utfordringer og mestring. 
 

En spesiell takk til alle som har vært klassekontakter dette året –  
dere gjør en ekstra innsats for klassemiljøet og skolemiljøet. 

Videre en takk til leder i FAU og Driftstyret som tar et overordnet ansvar for viktige 
samarbeidsorganer  - til beste for helheten på Lysejordet skole. 

 Både DS-leder Katinka Greve Leiner og FAU-leder Vibeke Rysst-Jensen tar på seg 
oppgaven en stund til, og vi er glade for den kontinuiteten dette medfører. 

 

 
 

VI ØNSKER ALLE EN FIN SOMMERFERIE – og vi ønsker alle våre elever 
velkommen til nytt skoleår mandag 21. august. Skoledagen er fra 8. 30 –13.00 
for alle klasser fra 2. – 7. trinn. 
Våre førsteklassinger ønskes velkommen kl. 12.00 
 
Hilsen 
 
 
Ellen Bergsland 
Rektor 


