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Til alle foresatte på Lysejordet skole 

Takk til alle som møtte frem på 17. mai. "Nesten-regn"  er absolutt å foretrekke 

fremfor sne -  og det stopper ikke oss fra å ha en fin samling på nasjonaldagen. 

Vi er stolte av alle våre elever som står så rolig og samlet –også våre aller yngste 

førsteklassinger har forstått hvordan man opptrer som Lysejordet-elev under 

fellesarrangementer.   Selv om det var kaldt, lenge å stå stille – og med kroppen full 

av forventninger til alt 17. mai har å by på – var det en svært samlet, rolig og stor 

elevgruppe som utgjorde en betydningsfull del av arrangementet. 

Dette kommer ikke av seg selv – det er resultatet av alle lærernes daglige arbeid 

med tydelig klasseledelse, klare forventninger, øvelse og gode tilbakemeldinger når 

vi får det til. 

På den måten skapes god læringskultur – gjennom øvelse og atter øvelse.  

 

Vi ønsker også igjen å takke korpset med alle gode medhjelpere for å utgjøre en helt 

vesentlig del av 17. mai feiringen for oss alle. Takk igjen også til koret og til foresatte 

på 2. og 5. trinn som sørger for en fin samling på ettermiddagen.   

 

 

 
 

 

Løp for livet 

Onsdag 24. mai skal elevene "Løpe for livet" for å samle inn penger til FORUT  og  

barn i andre land. Her på Lysejordet bryr vi oss om at barn i andre land skal få litt 

bedre muligheter.  Som Elevrådsstyret understreket i sin 17. maitale bor vi i et land i 

verden som scorer høyt på lykke – og da er det viktig å heve blikket og trå til for å 

bidra til et større fellesskap enn vårt eget trygge og rolige nærmiljø. 

 

I tillegg er det gøy å "Løpe for livet".  Med fullt trøkk på musikken til inspirasjon 

oppover vår egen "Monsterbakke", saft og kjeks i pausene og prikk på handen for 

hver løpte runde er dette et arrangement vi gleder oss til. 
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Brennabu leirskole for 6. klasse 2017 – 

Casper, Dorthea, Emily og Nicoline på 6. trinn har ordet; 

 
 

6. klasse var på leirskole i uke 18, og fikk lære mye på bare 2 dager! På leirskolen 

hadde vi 4 aktiviteter delt på 2 dager. Vi ble delt inn i 4 grupper, blandet med de 

andre skolene, Framtun og Fevang.  

Vi hadde aktivitetene steinsliping, balanseline og rappellering, energikamp og 

svevebane (zipline). På steinslipingen fikk vi velge ut en stein som vi skulle slipe og 

polere. Steinen kunne vi ha velge å ha i halskjede, nøkkelring eller bare ha den for 

gøy. Balanselinen var den aktiviteten vi likte best. Der skulle vi gå over et juv med 

sikring. Det var 3 forskjellige løyper med forskjellige vanskelighetsgrader. På 

rappelleringen kunne man velge mellom å klatre ned en fjellvegg eller en trevegg. På 

energikampen hadde vi mange forskjellige aktiviteter og vi lærte om hvordan man 

bruker GPS. Den siste aktiviteten vi hadde var svevebane, også kalt zipline. Der 

måtte vi gå innover fjellet for å komme dit. 

 Landskapet var veldig fint, med mange fjell. Hver kveld så vi den vakre 

solnedgangen. Hver dag fikk vi god frokost, middag og dessert. De hadde også kiosk 

med godt utvalg av godteri og Brennabuklær.  Hver kveld ble alle skolene samlet i 

underholdningshuset, Låvin, hvor vi ble fortalt historier og hver skole hadde sin egen 

dag med underholdning. Brennabu var en veldig fin leirskole, og virkelig verdt å 

besøke. 

 

 

Tiden mot sommerferien går fort, og vi ønsker dere gode forsommerdager. 

Noen viktige datoer i juni 

Torsdag    1. juni    Førskoledag 

Fredag    16. juni   Sommerdans kl. 10.30 

Tirsdag   20. juni   Avslutning for 7. trinn 

Onsdag 21. juni     Aktivitetsdag for alle 

Torsdag 22. juni   Siste skoledag – timeplanen går som vanlig 

 

Vennlig hilsen 

 

 

Ellen Bergsland 

rektor 


