
      Oktober /november 2019 

Til alle foresatte på Lysejordet skole 

 
"Krystallklare dager, ja nå er det høst, 

Solen står lavt på himlen i øst". 
 
 

 
 
Med høsten kommer kortere dager og tid for innelivets gleder.  Elevenes daglige leselekse er 
kanskje spesielt egnet i disse dager.  Betydningen av at de leser hver dag er stor. 
Ferdigheter i grunnleggende lesing øker selvsagt lesegleden.  I tillegg til at det har stor 
overføringsverdi til samtlige andre fag.  Både forskning og erfaring viser at foresattes 
oppfølging og interesse for lesingen er betydningsfull for elevene.  Vi oppfordrer sterkt til å 
spørre om hva de leser og engasjere dere i bøkenes univers. 
 

 
 
"KLUBBEN" utvider 
Her på Lysejordet har vi AKS også i 5. – 7. klasse – og det har blitt stadig mer populært å gå 
på "Klubben". Pr. i dag er det så mange som  90 elever på  5., 6. og 7. klasse   som går på 
AKS.  DET er ny rekord. De har derfor måttet utvide og har  overtatt et tidligere spesialrom.  
På datarommet, vis a vis Jungelen,  skal Klubben nå etablere et spillerom, med bokstavelig 
talt rom for både skuespill og brettspill.  Jungelen blir et rom for mer ro og stille aktiviteter.  
Dette blir bra.  Trangboddhet er krevende i lengden. 
 
 
Nasjonale prøver 
Vi har fått resultater på nasjonale prøver for årets 5. trinn og 8. trinn – våre tidligere elever, 
som nå går på Bjørnsletta.  
Vi har generelt sett gode resultater – med få elever på laveste nivå – i lesing og regning.  Vi 
har noe dårligere resultater i engelsk, og dette er også vårt satsingsområde.   
Engelsk er et fag med relativt få timer – så det er nødvendig å snakke engelsk også i andre 
fagtimer.  I småskolen lærer elevene engelsk gjennom å snakke om dagligdagse rutiner, 
farger, tall, måneder og standarduttrykk  - med repetisjon som et viktig prinsipp. 
 
Når vi går gjennom resultatene på de nasjonale prøvene får vi ut data om enkeltelever og på 
gruppenivå – og vi kan gjennomføre videre analyser – i tillegg til andre data vi har om den 



enkeltes elev læring og utvikling – alt til beste for hvor vi i det kommende arbeidet skal rette 
innsatsen. 
 
Kunst og håndverk 
Vi er takknemlige for å ha Marit, Iselin og Christian med på laget vårt på Lysejordet – alle tre 
dyktige og engasjerte i kunst, kultur og skapende virksomhet – både på skolen og AKS.  Nytt 
av året er at AKS har opprettet en egen base for Kunst og Kultur som Christian leder – i nært 
samarbeid med Kunst- og –håndverkslærerne Marit og Iselin. Vi er litt i forkant av ny 
læreplan, Fagfornyelsen som skal gjøres gjeldende fra 2020, som i sterkere grad 
understreker betydningen av praktiske fag og skapende  virksomhet. Det er viktig å lære 
grunnleggende teknikker da den håndverksmessige kompetansen danner bakgrunnen for 
skapende prosesser og kreativitet. 
 
 

 
 

Vi GRATULERER korpset  med 40-års-jubileum 

 

Vi er takknemlig for å ha et så flott korps som vi har på Lysejordet.  DET er ingen selvfølge.  

Korpset  stilller opp for skolen og fellesskapet  - og skaper  den aller beste 17. mai- stemning 

for oss alle.  Det er mange gode hjelpere som  i alle disse 40 årene  har bidradd jevnt og trutt 

for at korpset holder en høy kvalitet og har stor oppslutning. 

Mange foreldre og mange barn har i årenes løp lagt inn et betydelig engasjement.  TUSEN 

TAKK! 

Søndag 3. nov. feires jubileet  med  festkonsert i Ridehuset på Akershus festning.  

 
 
Mørketiden kommer sigende – og vi følger vårt motto 
 
 
"Heller enn å forakte mørket tenner vi lys". 
 
 
Hilsen  
 
 
Ellen Bergsland, rektor 


