
     November 2018 

Til alle foresatte på Lysejordet skole 

" November er så trist og grå men morsom likevel –  

for da må barna finne på å lage moro selv". 

 

Takk til FAU og BARNEVAKTEN 

Onsdag formiddag møtte Ragnhild Jansen  fra Barnevakten, i regi av FAU, elevene i to puljer 

– 3. og 4. klasse sammen og 5., 6. og 7. trinn sammen. Musestille og veldig interesserte 

fulgte elevene med.  Dette er et tema som berører dem alle – på ulike måter, i de ulike 

aldrene.  Ragnhild snakket med dem – og ikke til dem. Det var ingen moralisering, men en 

invitasjon til en dialog om å ta gode og riktige valg i bruken av de ulike mediene. 

Oppfølgingen i klasserommene viste tydelig at dette hadde truffet elevene – og vi bygger 

videre på dette i vårt arbeid med nettvett.   

Om kvelden samme dag var det fullt hus.  Ragnhild stilte opp for å informere oss voksne om 

barns mediehverdag– og inspirere oss til å utvikle gode samtaleformer med barna omkring 

de ulike mediene.  Dette hadde fått samtlige ansatte og mange foresatte til å stille opp – et 

svært aktuelt tema for både skole og hjem. 

Barnevaktens visjon er å hjelpe barn og unge til å bruke mediene på en trygg og 

bevisst måte. 

De ønsker derfor at foreldrene deltar aktivt i barn og unges mediehverdag.  

De ønsker å Inspirere foreldrene til å lage små eller store foreldrenettverk, to og to, eller flere 

sammen, da hjelper vi barna til å skape vennskap!  

Terskelen for at barn og unge mobber hverandre er høyere hvis barnets foreldre kjenner 

hverandre. 

Dette sier FUG om foreldrenettverk: 



• Det øker trivselen til både elever og foreldre 
• Det gir felles tilknytning til klassen/skolen 
• Det legger grunnlaget for inkludering i det sosiale fellesskapet 
• Det gir hjelp til utvikling av felles normer og regler blant de voksne 

 
Videre presiserte Barnevakten at foresatte i tillegg til å spørre hvordan det var på skolen bør 
stille spørsmålet "Hvordan har du hatt det på nettet i dag?" for å vise at vi voksne 
anerkjenner at dette er en faktisk – og uunngåelig -del av barns hverdag.  
Når vi inviterer oss selv inn og viser interesse kan vi lettere etablere en nødvendig  tillit og 
åpenhet om mediebruk. 
 
Det er mange tips å finne på Barnevaktens nettside – les og lær! 
 

 
"Heller enn å forakte mørket  tenner vi lys". 

Så vet vi også at vi ser frem til adventstiden og hyggelige tradisjoner – både hjemme og på 

skolen.  Vi minner derfor om å holde av følgende datoer i en vanligvis travel førjulstid.  Vi 

minner om følgende her på Lysejordet: 

Tirsdag 4. desember kl. 17.00 -  Julekonsert med alle elever – for alle foresatte. 

Torsdag 13. desember  3. klasse har Lucia-samling om morgenen for alle elever og lærere 

 

Onsdag 19. desember kl. 10.00  -Gudstjeneste eller alternativ samling 

Torsdag 20. desember kl. 8.00  -  Juletregang  - for alle elever og foresatte er velkomne til på 

overvære og synge med. 

 

Endringer i ledelsen: Jesper Hoel slutter nå som inspektør på Lysejordet. Vi takker 

ham for flott innsats for små og store på Lysejordet skole.  Jon Heiberg overtar 

stillingen som inspektør 1. januar 2019.   

Hilsen  

Ellen Bergsland, rektor 


