
 

Lysejordet skole, mars 2018 

Til alle foresatte på Lysejordet skole 

 

Skidag 

Busser i mengder. Elever i enda større mengder.  Her var det om å gjøre å komme seg ut i løypene. 

Her var det lange, mellomlange, korte og enda kortere turer.  Noe for enhver smak.  Noen bidro i 

form av "gode hjelpere" – DET trengs når veldig mange pølser, appelsiner og kvikklunsj skal deles ut 

til sultne elever og lærere.  Videre er en sminkegruppe betydningsfull – her ble det malt norske flagg 

på kinn,  i store doser.  I lavoen kunne man slappe av litt på medbrakte skinn - i tillegg til at det var en 

stasjon for førstehjelp – noe som for øvrig – og heldigvis – ikke ble nødvendig. 

Her var det elever som ALDRI hadde gått på ski før – og som gjennomførte en tur på 8 km – en 

imponerende innsats.  Vi har ski til utlån – både på denne dagen – og ellers.  Videre setter vi stor pris 

på om noen har ski å donere til vår skistall for kommende skidager.  Ta kontakt med oss – det setter 

vi stor pris på. 

 

 

 

Peter og ulven --- og korpset 

Vi er takknemlige over å  ha et flott korps.  DET betyr veldig mye for en skole.  Tidligere har vi referert 

til skoler som må leie inn korps for å kunne få ekte 17. maistemning.  Vi har vårt eget korps som er 

avgjørende for vår 17. maiferiring – og for toget i byen.  De spiller også for alle førsteklassingers 

første skoledag, og skaper høytid og sus. 

I høst inviterte Dean – sjefen i korpset,  lærere og elever på 3. trinn inn i et annerledes samarbeid.  

Nemlig et samarbeid om fremføringen av Sergei Prokofjevs  "Peter og ulven".  Korpset har øvd – og 



øvd – på den vanskelige musikken dette er. Noen av elevene har roller som skuespillere, andre spiller 

på egne instrumenter og mange synger sanger, både egenkomponerte og norske folketoner.  

Konserten er dessverre ikke åpen for andre enn foresatte til 3. trinn og korpsforesatte – men vi 

ønsker å løfte frem korpset allsidighet og faglige interesse. 

Det var også helgeseminar i mars mellom korpsene på Lysejordet og Smestad –  

til gjensidig inspirasjon og musikkglede.  

HEIA KORPSET, sier vi – og oppfordrer enda flere rekrutter til å starte opp!  

 

 

"EN GOD BOK ER SOM EN TRAMPOLINE FOR FANTASIEN.  DEN GIR TANKEN NOE Å HOPPE 
OG SPRETTE PÅ."   Det sa Tor Åge Bringsværd. 

Henrik Elias 5A, Inger 5B og Synne 5C sier følgende om bøker og lesing: 

Bokvaken 5. trinn: " Dette var kjempegøy og alle var ivrige og leste mye! Vi rigget oss til i 
gymsalen med madrasser og soveposer. Før selve bokvaken, hadde vi ulike stasjoner med 
forskjellige aktiviteter. Aktivitetene var å lage bokmerker, spille spill, bokquiz, tegnegjettelek 
og leseoppgaver på biblioteket. Lærerne delte oss inn i grupper med blandede klasser. Alle 
på trinnet var veldig fornøyde og hadde det veldig gøy. Bokvake er veldig sosialt fordi man 
kan være med venner. Vi vil gjerne ha det flere ganger! Til slutt vil vi gratulere vinneren av 
bokvaken som ikke hadde ett eneste minutt med søvn, Embrik i 5A! " 

Snøen smelter. Litt etter litt, det er vår i luften, innimellom.  Mars går snart over i april – og i 
mellom er det påske. 

Vi ønsker dere gode og stadig lysere dager, 

Hilsen  

Ellen Bergsland 

rektor 

 

Her er invitasjonen – der 

elevene har laget et 

sammenbrettbart ulvehode–– 

rett og slett. 


