
 

Lysejordet skole i mai 2018 

Til alle foresatte på Lysejordet skole  

 

Dette må vel kunne kalles tidenes 17. MAI. 

Været var perfekt – passe sol og passe varmt.  Blomster og syriner i full blomst. Bjerken som 

strutter i grønt. Lite venting på festningsplassen. Svært rolig oppløsning på Rådhusplassen. 

Og midt i det hele – alle de glade og fine barna og elevene som stilte her – og gikk i toget i 

byen.  Det er STOR stas å gå gjennom byen med dem! 

Skolebesøk 1 og 2 

Besøk 1: Vår nye områdedirektør Brynhild Serine Farebrot kom til Lysejordet. 

Hun ønsker å bli bedre kjent med de skolene hun nå er øverste leder for. Hun ville gjerne 

møte elever og klasser, og hun var på besøk både på femte og fjerde trinn.  Hun fikk snakket 

med mange av elevene mens de arbeidet, og hun var imponert over elevenes egne 

refleksjoner over hvordan de lærer og hvordan de vet hva de skal gjøre for å bli bedre. 

Videre bemerket hun klasserom med hyggelig og læringsfremmende atmosfære.  Hva 

innebærer nå det?  Både estetikk og læringstøttende plansjer og plakater preget rommene 

hun besøkte.  Elevene kan på en enkel måte se opp og finne hjelpeord eller setninger som 

påminnelse for temaene de jobber med. Også elevarbeider som er laget – og som er hengt 

opp slik at det pryder rommene.  

Resultater på Elevundersøkelsen og Nasjonale prøver ble diskutert.  Lærere fra femte trinn, 

som gjennomførte NP i fjor høst la frem sin analyse av resultatene og tiltak for å bringe 

elevene videre i deres læring. DET er det viktigste formålet med prøvene – sjekk av nivå på 

de ulike temaene og plan for videre læring. 

Profesjonalitet vokser ut av samtaler der analyse, begreper og faglighet utvikles i fellesskap. 

Besøk 2: Våre læringspartnere fra Svendstuen var på besøk.  Denne gangen var det i tillegg 

til ledelsen tre lærere som kom for å dele erfaringer og kunne lære av oss. Temaet er 

VURDERING FOR LÆRING – som vi jobber med i alle fag.   

Får elevene gode tilbakemeldinger? Vet de hva som er neste skritt i egen læring? 

Hvordan lages kriterier for kvalitet i elevenes arbeid? 

De besøkte 7. trinn og 2. trinn – og de fikk også et eget møte med Felix, Eline, Daniela og 

Ulrik fra 6. trinn om samme tema, og elevene delte villig tanker om undervisning og læring.  

Tydelige elevstemmer er viktige bidrag for vår videre utvikling som lærere. 



Elevstemmen: 

Hva tenker elevene om egen skolehverdag? Hva tenker elevene om type tilbakemeldinger 

de får? Hvordan lærer den enkelte best? 

Dette var noen av spørsmålene Inger, Andreas og Ingrid snakket om da de deltok på 

Driftsstyremøtet i  mai.  De fikk mange spørsmål fra medlemmer i DS – redegjorde godt for 

egen opplevelse og synspunkter på skolehverdagen. 

Fra Brennabu: 

Da 6. trinn var på leirskole hadde vi det veldig gøy! Vi gjorde mange forskjellige aktiviteter, blant 

annet steinsliping hvor vi fikk slipe vår egen stein og lagd den til et smykke. Vi gikk også på 

balanseline med sikring ca. syv meter over bakken. I tillegg gikk vi mange fine skiturer. Vi fikk masse 

god mat til frokost, middag og dessert. Rommene var fine og store og sengene var veldig gode å sove 

i. De voksne som jobbet på Brennabu var veldig snille, de fortalte også mange spennende historier. Vi 

mener også at vi ble bedre kjent med de som går på trinnet vårt. 

Skrevet av Josefine Gunnarsson og Ulrik Tyldum Gellein i 6D 

Førskoledag 

 

Mange spente og forventningsfulle fem-seksåringer og foresatte stilte opp på førskoledagen. 

Spente lærere møtte dem, og de gleder seg nå enda mer til å starte opp med første klasse i 

august.  Takk til fadderne som sang på foreldremøtet for førskolebarnas foresatte.  "STOPP 

IKKE MOBB" var en av sangene – en tydeliggjøring av hvilken vekt vi legger på at alle skal 

ha det trygt og godt på Lysejordet. 

Viktige datoer i tiden fremover: 

• Sommerdans fredag 8. juni kl. 8.45 – primært er dette en anledning til at elever viser 
hverandre en dans – om noen foresatte har anledning er dere velkomne 

• Aktivitetsdag 15. juni på Røabanen  

• Avslutning for 7. trinn tirsdag 19. juni 

• Siste skoledag er torsdag 21. juni – og elevene slutter kl. 12.45 denne dagen 
. 
Vi ønsker gode forsommerdager til alle! 

Hilsen 

Ellen Bergsland 

rektor 

 

 

  



 


