
     Oktober 2018 

Til alle foresatte på Lysejordet skole 

 

Var det høst – eller sommer? Sensommer? I alle fall har det vært mange dager med 

sol og varme, selv om bladene på trærne sier at det er høst.   

JUBILEUM  -Vi skal markere at det er 40 år siden skolens oppstart – og det skal gjøres på 

fellessamlingen  2. november.   

 

 
Alle klassene skal bidra med noe – og det er mange hemmeligheter på huset for 
tiden.  Vi synes 40 år er en fin alder – vi har etablert gode tradisjoner, både 
pedagogisk og kulturelt.  Vi både ivaretar disse og justerer oss etter fortløpende 
evaluering av erfaringer.  Vi er stolte over skolen vår – og vi er stolte over å jobbe 
AKKURAT på Lysejordet – og vi gleder oss til å feire.  Dette blir kun intern feiring for 
elever og ansatte – når 50-årsdagen går vi kanskje bredere ut! 
 
HALVÅRSVURDERING PÅ BARNETRINNET – 
Fra og med våren 2018 bortfalt kommunale føringer for obligatorisk skriftlig 
halvårsvurdering på barnetrinnet i Oslo kommune. 
På Lysejordet valgte vi likevel å følge de gamle rutinene ut skoleåret 2017/18.  
Fra høsten 2018 har vi gjort endringer, i tråd med nye kommunale rutiner. 
 
All vurdering som gis på barneskolen er underveisvurdering.  Formålet med 
vurderingen er å fremme læring og gi informasjon om kompetanse og veiledning om 
hvordan kompetansen kan økes.  Grunnlaget for vurderingen er kompetansemålene i 



læreplanen.  I tillegg til å få ny vurdering i fag, skal også eleven få vurdering i orden 
og oppførsel.  Dette er ikke nytt – det som er ny rutine fra denne høsten er at 
halvårsvurderingen vil bli gitt muntlig i utviklingssamtalen. 
Lærerne forbereder samtalene og halvårsvurderingen ut fra en felles mal på trinnet.  
Alle elever og foresatte vil også få tilsendt et skjema som skal brukes som 
forberedelse til utviklingssamtalen. 
 
NASJONALE  PRØVER 
 

 
 
 
På femte trinn gjennomføres det i disse dager nasjonale prøver i regning, lesing og 
engelsk. For første gang gjennomføres prøvene på IPader –noe som forenkler  
prosessen.  Vi opplever lite stress og bekymring hos elevene i fbm arbeidet med  
prøvene.   
 
Resultatene gir oss solid informasjon om den enkeltes nivå, og det er laget et svært 
godt opplegg fra UDIR for å følge opp innenfor faglige områder som er vanskelige – 
både for den enkelte og hele trinnet.  Det er også en svært viktig tilbakemelding til 
lærerne – som gir retning til det videre arbeidet med fagene. 
 
FAU-leder 
Vi takker Vibeke Rysst-Jensen som har vært en trofast FAU-leder og viktig 
samarbeidspartner i mange år.  Hun er gjort en stor innsats for Lysejordet skole. 
Takk også til Bente Carine Olsen Brinhmann som overtar stafettpinnen som ny FAU-
leder – og som vil bli offisielt innstilt på FAU-møtet i november.  
 
Vi ønsker dere gode høstdager. 
 
Hilsen  
 
 
Ellen Bergsland 
rektor 
 

  

 


