
 

Lysejordet skole november 2017 

Til alle foresatte på Lysejordet skole 

"November er så trist og grå men morsom likevel, 

For da kan barna finne på å lage moro selv!" 

 

Men kan barna fortsatt "lage moro selv"? Forskere undrer seg over om barna blir for 

passive gjennom all bruken av Ipader og ulike former for spill at de ikke klarer å finne 

på leker. Er det "lov" for foreldre " å tillate" at barna kjeder seg?  Det er i alle fall 

vanskelig for mange å orke og å holde ut med barn som klager over kjedsomhet.  

Selv om vi VET, og forskning bekrefter, at fra kjedsomhet gror det kreativitet og 

initiativ. 

Det blir et behov for å finne på noe.  Vi blir begeistret når vi går inspeksjon og møter 

jenter på 6. trinn som entusiastisk forteller at de har funnet på en ny lek!! Det kan 

være ulike former for sisten – leken har fått et kreativt navn – og VIPS – en ny lek er i 

gang! Spennende. 

Hva lærte du på skolen i dag? 

Vi håper dette er et spørsmål dere stiller barna deres daglig.  Forskning viser at 

barns egenvurdering er den faktoren som har aller størst effekt for læring og 

fremgang. Elevene øver på det å formulere egen læring kontinuerlig.  Det er stor 

forskjell på hva de har gjort og hva de har lært.  Mye kan gjøres uten at læring finner 

sted. Når finner egentlig læring sted?  Spørsmålet aktiviserer elevens tanker – Hva 

var det faktisk jeg lærte i dag?  Kan jeg gjengi det så har jeg lært det.  

Oppfølgingsspørsmål og interesse fra dere vil forsterke læringsprosessene – og dere 

vil også kunne lære mye. 

Vi snakker om GODE SIRKLER. 



Ny inspektør 

Vår kjære inspektør Martin Kalvø avslutter i disse dager sitt arbeid som inspektør på 

Lysejordet, og han er på vei inn i ny jobb som assisterende rektor på Skøyen skole.  

Det er mange som er lei seg for det, men vi ønsker ham alt mulig godt. Mange av 

elevene lurer på hvorfor han slutter.  Er det noen grunn til å slutte på "Verdens beste 

skole?" lurer de på.  Det er ikke noe her som gjør at Martin slutter, men han har lyst 

på nye utfordringer – og fikk denne fine sjansen. Vi ønsker ham lykke til. 

Vi har ansatt ny inspektør, Cathrine Grimsrud.   Cathrine starter opp i midten av 

januar, og hun har lang og variert erfaring som lærer, i tillegg til at hun har fire års 

erfaring som inspektør på Voksentoppen skole, der hun altså avslutter som inspektør 

i januar.  Vi gleder oss til å få henne som vår nye kollega. 

I mellomtiden vil ass. rektor overta lederansvaret for 7. trinn mens rektor tar ansvaret 

for 6. trinn. 

Ipader på første trinn 

Nå er de godt i gang med bruk av Ipader på første trinn.  Det er ETT av verktøyene vi 

bruker i innlæringen. Forskning om bruk av Ipader i undervisingen peker i  ulike 

retninger.  Det har heller ikke vært så lenge i systematisk bruk i opplæringen i Norge 

til at man kan konkludere om hvilken læringseffekt den har.  Det har også vært uttrykt 

skepsis blant forskere om at man kan stå i fare for å svekke den betydningsfulle øye-

hånd-koordinasjonen i skriveprosessen ved at kravene til selv å forme bokstavene 

svekkes.  Ipader er altså kun ett av virkemidlene og kan fremme motivasjonen. Det 

blir enklere å skrive tekster når motorikken ikke setter grenser. Det er også en fin 

måte å gi elevene tilbakemeldinger på.  Parallellt bruker vi mye tid til andre former for 

opplæring og  innlæring 

Førjulskonsert                                                  

Vi er i begynnelsen av november .Tiden går fort. Vi ønsker IKKE å ta julen på 

forskudd , men  minner om vår julekonsert som er tirsdag 5. desember kl. 17.00. Da 

håper vi å se alle sammen – og her er det plass til gjester! Det er et stort rom vi kan 

fylle!  

 

Hilsen                                                            

 

Ellen Bergsland                                                         

rektor 

 

 

[Siter kilden din her.] 



 


