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Lysejordet skole i juni 2019 

Kjære alle foresatte på Lysejordet skole 

 
 

Latere dager nærmer seg med stormskritt – men vi holder trykket oppe til siste stund, med 

skolearbeid og hele skoledager – det er ikke ferie før den faktisk er her. 

Avskjed og velkomst 

For noen er denne tiden helt spesiell – vi mottar påtroppende førsteklassinger og vi er med 

på 7. klasses avslutning og deres snarlige overgang til ungdomsskolen.  På førskoledagen 4. 

juni møtte 76  spente barnehagebarn opp – og om noen måneder har de trådt inn i rekkene 

av Lysejordet-elever.  De gleder seg.  Vi gleder oss.  

Litt mer vemodig er det å være med på avslutningen av 7 års skolegang på Lysejordet for 

våre syvendeklassinger.  Dette året ble det faktisk to forestillinger – for med fire klasser på 7. 

trinn var det nødvendig å dele opp i to fantastiske forestillinger. Elevene viste oss hvor mye 

de har lært – på SÅ mange områder; Kreativitet, sangglede og sangevne, fellesskap og 

samarbeid, skapergleder og skaperevner.  Alle medelevene har fått se forestillingen, og de 

ble imponerte.  På forestillingene om kvelden var det stående applaus fra en fullstappet sal 

med foreldre og familie.  

Vi er stolte av å overføre et så flott kull til Bjørnsletta ungdomsskole, der de aller fleste skal 

gå.   

Lesing – lesing-lesing 

 

"Bøker er de stilleste og mest trofaste venner, de er de mest tilgjengelige og kloke rådgivere, 

og de mest tålmodige lærere."  

Charles w. Eliot 

http://www.ordtak.com/forfatter.php?fn=Charles+W.&ln=Eliot
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Leseglede, leselyst og leseferdigheter er kanskje gjensidig avhengige størrelser. Det er 

vanskelig å tenke seg det ene uten det andre. Lesing er helt grunnleggende for elevenes 

læring – i alle fag.  Dette er noe vi jobber med hver eneste dag – det er et svært meningsfullt 

arbeid når vi er sammen med eleven som plutselig forstår mer – en aha-opplevelse og 

egenutvikling – og som blir stimulert til videre lesing. 

De trenger oss voksne som bidragsytere i denne prosessen.  De trenger både oss på skolen 

og dere hjemme – men når vi nå "tar en pause herfra" – betyr det mye at dere går desto mer 

aktivt inn i det. 

To måneder er lang tid – og lesing – uansett på hvilket nivå den enkelte er – trenger 

kontinuerlig vedlikehold. Droppes det i en slik lang ferie er det mye som må tas igjen i august 

– som må bygges opp på nytt – før man kan gå videre. 

Herved er denne viktige og spennende oppgaven deres alene – i samarbeid med barna 

selvsagt – så ser vi frem til å bygge videre på der vi slapp – i august. Elevene får utdelt et 

leseskjema der de kan skrive ned det de har lest – kanskje blir det "leseis" etter ferien i år 

også, når vi får telt opp HVOR MYE alle elevene har lest til sammen? 

I tillegg kan elevene registrere det de har lest i løpet av sommeren på https://sommerles.no – 

dette er en digital lesekampanje i samarbeid med biblioteket 

Takk til dere 

Tusen takk til alle dere foresatte for et godt samarbeid.  Det er av stor betydning for elevenes 

læring og trivsel at skole og hjem har en god og direkte kommunikasjon. Vi er takknemlige 

for tilbakemeldinger vi får som gir verdifulle innspill til ting vi kan bli bedre på.  På samme 

måte er vi takknemlige for positive tilbakemeldinger – det gir energi til videre arbeid. 

Vi er stolte av å arbeide på Lysejordet – vi gleder oss over å være sammen med elevene – 

over å skape gode og trygge hverdager med trivsel og læring – som vi ser gir resultater; 

både når det gjelder skolemiljø og kunnskap. En spesiell takk til alle som bidrar ekstra 

gjennom å være leder i FAU, Bente Brinchmann eller FAU-representantene, leder i 

Driftsstyret Nina Lohk, , alle korpsforeldre som utgjør et viktig fundament for vårt flotte korps 

og alle andre bidragsytere.   

Vi ønsker dere gode sommerdager. Nytt skoleår starter mandag 19. august – alle elever 

møter opp kl. 8.30 – 13.00, mens førsteklassingene starter opp først kl. 12.00. 

 

GOD SOMMER! 

 

 

Hilsen 

Ellen Bergsland 

rektor 

https://sommerles.no/

