
   

Lysejordet skole november/desember 

Til alle foresatte på Lysejordet skole 

Mange slutter seg kanskje til sangen  

"November er så trist og grå men morsom likevel, 

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

Men november er en fin og rolig skolemåned – ingen store viderverdigheter av noe 

slag. Gode arbeidsøkter, og en slags innfasing til førjulstiden. 

Selv om også førjulstiden er preget av læring og faglig fokus, i tillegg til 

juleforberedelser.  Det er ikke ferie før den 22. desember. 

Elevundersøkelsen og nasjonale prøver er gjennomført, og resultatene foreligger. 

Vi holder oss på et godt nivå, både resultatene fra femte trinn og fra åttende trinn 

viser det.  Når høstens åttende trinn tar nasjonale prøver tilskrives resultatene 

barneskolen – og dette danner et viktig fundament for elevenes skolegang på 

ungdomsskolen. I elevundersøkelsen melder elevene om et godt og trygt skolemiljø, 

generelt god arbeidsro, og gode standarder for orden og oppførsel.  Når elever på 5., 

6. og 7. trinn skal svare på så mange spørsmål vil det, som på mange 

spørreundersøkelser ellers også, kunne være vanskelig å lese tydelige tegn.  Vi tar 

forbehold til dette, men kan bruke tallene i elevrådet og på klassemøter som et 

utgangspunkt for diskusjoner med elevene om deres hverdager. 

 

Elevrådsstyret på driftsstyremøte. Ingrid, Kaja og Agnes, elevrådsstyret, stilte opp 

på driftsstyremøtet og fortalte om arbeidet i elevrådet.  I driftsstyret traff de politiske 

representanter og representanter for foresatte og ansatte.  De var godt forberedt– og 

fortalte om elevrådsmøtene med vekt på arbeidet med et godt skolemiljø, deres 

organisering av dodgeballturnering for elevene på skolen og hvordan det er å lede 

møter og skrive referater.  De gjør en god jobb, og elevrådet er et viktig møtested for 

at elever fra 3. – 7. klasse kan ta opp saker som berører deres skolehverdag. 

 

 

 



Juletradisjoner på Lysejordet 

Julekonsert 7. desember kl. 17.00 – etterfulgt av juleavslutninger i klassene. 

 

 

  

Etter flere år med hærverk på vårt juletre har vi i år valgt å kjøpe et mye lavere tre. 

Vi ønsker ikke å bli utsatt for den krenkelsen det oppleves som at noen rett og slett 

hugger ned vårt flotte og høye juletre.  Med et lite tre vil selvsagt magien ved å se 

alle lysene bli tent forsvinne – så vi lar det lille treet være belyst hele tiden – og 

forbereder både dere og elevene på at denne delen vil bli annerledes i år. Men 

bortsett fra det blir det høytid og vakker sang – og selvsagt fakler overalt. 

LUCIA 13. desember. Det er 3. trinn som står for Luciasamlingen – og alle skolens 

elever får være med å oppleve denne forestillingen på formiddagen – mens foresatte 

på 3. trinn ønskes velkommen om kvelden. 

Juletregang 21. desember kl. 8.00 – selv om vi har et lite juletre – og ikke kommer 

til å gå men stå, rundt det – kaller vi det juletregang- det passer best. Foreldre er 

hjertelig velkomne til å bli med å synge julen inn. 

Julegudstjeneste og alternativ samling vil være etter juletregangen.  Så samles 

klassene til avslutning i klassene – før vi ønsker hverandre god jul. 

Vi ønsker dere gode adventsdager. 

Hilsen  

 

Ellen Bergsland 

rektor 


