
   

Lysejordet skole september 2016 

Til alle foresatte på Lysejordet skole 

Vi er godt i gang med skoleåret.  Det har vært en rolig og fin oppstart.  Læring og full innsats 

fra dag en.  

 

 
 

IT `s learning og portalen 

Dette store satsingsprosjektet i Osloskolen er nå ett år gammelt. Fjoråret var et utprøvingsår 

for samtlige skoler.  Dette skoleåret har vi i langt større grad tatt i bruk mange av de ulike 

funksjonene som ligger i plattformen. Dere vil kunne følge bedre med på hva elevene skal 

lære i de ulike fagene, mange ulike læringsressurser er lagt ut, informasjon til elever og 

foresatte  vil bli lagt ut i portalen  – og elevene vil få tilbakemeldinger på oppgaver og prøver i 

tillegg til halvårsvurderingen gjennom it` s.  

Vi er veldig fornøyde med de pedagogiske mulighetene it`s har å by på – og vi øver oss for å 

bli stadig bedre . 

Når det gjelder tekniske løsninger for kommunikasjon med foresatte, e-poster mm – ligger 

dette utenfor vår kontroll.  Det finnes en referansegruppe sentralt for Osloskolen der ønsker 

om forbedringer meldes fra enkeltskolene – så er det opp til leverandørene å forsøke og 

forbedre dette. 

 
 



"Bøker er de stilleste og mest trofaste venner, de er de mest tilgjengelige og kloke 

rådgivere, og de mest tålmodige lærere."     Charles W. Eliot 

Antall leste bøker i løpet av sommeren er telt opp– og klassene fra 2. – 7 trinn har mottatt 

lesediplom – og elevene leste til sammen 2755 bøker – mot 2289 bøker i fjor.  

Lysejordets lese-is vil bli overlevert de aktive leserne før høstferien. 

Så fortsetter lesingen inn i de stadig mørkere og lengre kveldene. Daglig lesing er helt 

nødvendig for at elevene skal opparbeide både leseevne og leseglede. Den daglige øvelsen 

– kombinert med deres interesse for hva de leser, at dere følger opp elevenes daglige lesing, 

felles høytlesing og alt annet som kan fremme lesingen. 

Lesing er en grunnleggende ferdighet og danner helt nødvendige forutsetning for læring i alle 

andre fag. 

 

Lek og fellesskap 

TL har vært på kurs og oppdatert sin kunnskap om mange leker. På Lysejordet har AKS 

bidradd til en stor oppjustering av "FJÆRA" med mange ulike apparater og muligheter for 

ballspill, samt ny ballbinge. Her er det mye lek og moro i friminuttene – noe for enhver smak.  

På 7. trinn har de hatt en annen friminuttsaktivitet, nemlig  tekstil-grafitti. Her strikkes det 

lapper i ulike farger og mønstre – som etter hvert "kles på " søylene utenfor klasserommene. 

 

Viktige datoer i tiden fremover 

Mandag 26. september:    Disko for 5., 6. og 7. trinn 

Uke 40  3.- 7. oktober:       Høstferie 

Tirsdag 18. oktober:         Fellesmøte for alle lærere og foresatte om nettvett – regi FAU 

Onsdag 7. desember:       Julekonsert kl. 17.00 –-avslutning i klasserommene etterpå 

Vi ønsker dere gode høstdager, 

 

Hilsen  

Ellen Bergsland 

rektor 


