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Til alle foresatte på Lysejordet skole 

 

 

 

 

 

Lange dager, lyse netter er forbi.  

Høstens vinder spiller opp sin melodi.    

Løvet faller av, fugl flyr over hav. 

Min sommer, farvel, takk for alt du gav! 

Sommeren tok (endelig?) slutt.  Senere enn på MANGE år.  

"Tid for bok" er det alltid! Kanskje er høsten spesielt godt egnet? Når mørket senker 

seg og ønsket om å være ute hele tiden blir litt mindre. 

 

Astrid Lindgren har sagt: 

 Gi mitt barn lesehunger, 

det ber jeg om med brennende hjerte, 

for jeg vil så gjerne 

at mitt barn skal få i sin hånd 

nøkkelen til eventyrlandet, 

der det kan finne de vakreste  

av alle gleder. 

 
 

 



 

 

  
Av Jens, Ane og Helene fra 6. trinn 
"I år har 6. og 7. klasse vært på Bruk Hue-dagen. Der lærte vi om nettmobbing og om 

hvordan man bruker hue på nett. Vi fikk besøk av artister som Marcus og Martinus og folk fra 

Telenor sånn som Berit Svendsen. Konferansieren Ole Roger viste oss en film som en klasse 

hadde laget om nettmobbing. Filmen handlet om noe som hadde skjedd på skolen. Vi gikk 

igjennom filmen og snakket om de forskjellige delene. Vi har lært om nettmobbing og hvordan 

nettmobbing kan bli mye verre en vanlig mobbing. Alle som var med syntes det var veldig gøy 

og lærerikt." 

 

Barnevakten 

FAU arrangerte kveldsmøte med "Barnevakten" om samme tema. Alle lærerne var til stede på 

møtet – og relativt få foresatte, skjønt det stort sett var foresatte han adresserte.  

Hovedpoenget hans var betydningen av at dere foresatte er til stede og spør barna deres om 

hva som skjer på nettet og sosiale medier og at dere holder dere oppdatert og holder dialogen 

levende. På skolen er også dette et tema – men hovedoppfølgingen av barnas bruk av sosiale 

medier er – og må være- foresattes ansvar. 

Nasjonale prøver 

På femte trinn er de i gang med gjennomføringen av nasjonale prøver i lesing, regning og 

engelsk. Resultatene danner en viktig bakgrunn for oppfølging av den enkelte elevs faglig 

I løpet av november skal elevene fra 5. – 7. trinn besvare Elevundersøkelsen.  Dette gjøres 

hvert år, og elevene får spørsmål innenfor mange områder av skolens virksomhet, blant annet 

trivsel, arbeidsro, faglig oppfølging, lærernes tilbakemeldinger, egen innsats og faglige 

utfordringer.  Dataene vi får fra denne undersøkelsen danner et utgangspunkt for samtaler 

med elevene både i klassene, i Elevrådet i FAU og DS – slik at vi kan få et bedre bilde både 

av våre sterke sider og utfordringer vi må gripe tak i. 

Vi ønsker dere gode høstdager fremover – 

Hilsen  

Ellen Bergsland 

rektor 


