
 

Lysejordet skole september 2017 

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. Snart er det faktisk ferie igjen.  Den ferien som i gamle dager ble 

kalt potetferie, og som har sitt opphav i konsesjon til bøndene da det på 1800 tallet 

ble skoleplikt for alle.  Poteten var viktig for nordmenns overlevelse på 1800-tallet, og 

opp av jorden måtte den.  Altså fikk barna en ukes ferie for å hjelpe til med 

potetplukking.  Ferien består, men det er nok få av våre elever som bruker uken til 

nettopp potetplukking. 

 

"Å våge å si fra når ting ikke er bra" 

Elevrådsstyret bestående av Herman, Nicoline og Lucy på syvende trinn leder 

møtene og skriver referater slik at samtlige elever i alle klasser blir informert om 

hvilke saker vi jobber med. Snart skal alle elevrådsrepresentantene på 7. trinn 

arrangere ballturnering mellom klassene fra 3. – 7. trinn. På høstens første møte 

diskuterte vi hva som er forskjellen mellom "Å SLADRE OG Å SI IFRA".  For å finne 

ut forskjellen på å si ifra og å sladre er det viktig at vi kjenner etter inni oss:  Sier jeg 

dette for å hjelpe en annen  - eller gjør jeg det for at en annen skal få kjeft? 

DET var en fin hjelperegel - for det er veldig viktig at "Vi våger å si fra, når ting ikke er 

bra" som vi synger i "Stopp ikke mobb" 

 

Retten til et godt og trygt skolemiljø for alle  

Som foresatte er dere svært betydningsfulle for at vi skal kunne vite om barn ikke har 

det bra på skolen, og slik sett få gjennomført vår aktivitetsplikt.  Vårt oppdrag er å 

være årvåkent tilstede for å fange opp små og større signaler på elever som ikke har 
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det bra – slik at vi kan iverksette tiltak.  I høst har vi også tatt i bruk den databaserte 

undersøkelsen Klassetrivsel.no slik at vi kan mer kunnskap om hvordan den enkelte 

elev har det både når det gjelder faglig og sosialt miljø på skolen. 

Så trenger vi deres tilbakemeldinger og innspill i tillegg. Det betyr mye for elevene å 

vite at skole og hjem snakker sammen og forsøker å finne løsninger i fellesskap. 

Våre resultater på både Elevundersøkelsen og Foreldreundersøkelsen viser at det 

store flertall forteller om et godt og trygt skolemiljø for barna. Dette er et kontinuerlig 

arbeid – og samarbeid – som vi alltid har på topp prioritet på alle nivåer. 

"Lange dager lyse netter er forbi. Høstens vinder spiller opp sin melodi" 

 

For oss lesehester er høsten spesielt god.  Sofakrok og kakao og en god bok passer 

oss utmerket.  

Våre elever har gjort en kjempeinnsats på lesefronten i sommer – på tross av lange 

dager og lyse netter hadde de til sammen lest veldig mye i sommer. " Leseis" ble 

selvsagt utdelt – en Lollipop til hver ble feiringen av et godt resultat.  Dere kunne 

sikkert også fortjent en Lollipop.  Vi regner med at dere også har hjulpet til med å 

stimulere barna til lesing i sommer. Takk for dette betydningsfulle bidraget.  Lesing er 

noe som må vedlikeholdes – daglig – for å ivareta både evnen og leselysten.  Det er 

bare mengdetrening som gjør barn til gode lesere. Så er det viktig at dere følger opp 

videre .  

 

 

 

     

 

 

 

Fredag kl. 12.00 danset vi Bli med dansen  

Samtidig som VELDIG mange andre barn 

på VELDIG mange skoler gjorde akkurat 

det samme –da blir vi en del av et større 

fellesskap .DET er fint.TL hadde lært seg 

dansen ekstra godt og stod foran og viste 

vei. 

I en litt enklere versjon av dansen var det 

elever på 3. trinn som hjalp oss ved å står 

foran. 

Vi ønsker dere gode høstdager, 

hilsen 

 

Ellen Bergsland 

rektor 

 

 

 


