
 

 

 

 

September 2019 

 

Til alle foresatte på Lysejordet skole 

 

Tiden mellom sommerferie og høstferie går fort.  Skoleåret er godt i gang – og våre nye 

førsteklassinger ble raskt rutinerte skoleelever. Vante med frikvarter, faddere, leke – og 

lesegrupper – og alt som hører skolen til. Potetferien står for døren – en konsesjon gitt til 

bøndene for mange år siden – da de trengte hjelp på gårdene for å få opp potetene. Vi tror 

det er få som bruker  høstferien til nettopp potetplukking – men et lite avbrekk fra skolens 

rutiner blir det.  AKS er åpen hele uken, og  Marka er alltid åpen for innrykk.  Alle får en liten 

endring i de hverdagslige rutinene. 

 

 

LØP for LIVET 

Torsdag løp elevene runde, på runde, på runde rundt skolen – sponset av dere foresatte og 

sikkert andre sponsorer som var mobilisert.  Takk for alle bidrag.  Elevene hjelper på denne 

måten barn i andre land slik at de får mulighet til å gå på skole.  Blikket løftes litt fra vår egen 

relativt skjermete verden på Lysejordet, Norge – og det innebærer at elevenes bidrag faktisk 

får konkrete resultater.  På fellessamlingen kommende fredag kommer representanten fra 

FORUT fordi beløpet skal overrekkes – og elevene får også der lære mer om hva pengene 

går til.  Inntektene fra kakesalget går også til FORUT – så det er et ikke uvesntlig 

pengebeløp som overrekkes.  Vi kommer tilbake med konkret tall når opptellingen er ferdig. 

 

 



 

 

 

iPad- debatten 

Naturlig nok er det en engasjert debatt omkring bruk av iPad i skolen. Det er ulike 

synspunkter og erfaringer – både fra skolehold og foreldrehold. DET er ikke overraskende.  

Vi vil i denne sammenheng understreke at vi ser iPaden som ett av mange virkemidler i 

barnas læring.  De skal lære å skrive for hånd.  Vi har mange metoder i vår undervisning – 

og iPad er en av dem.  Vi begrenser altså skjermtiden på skolen.  Det gjør dere sikkert 

hjemme også – her må det være en viktig balansegang. 

Elevrådet 

Årets elevrådsstyre består av Camilla, Peter og Ella på 7. trinn. De har allerede presentert 

seg for kollegiet – og vil gjøre det samme på årets første FAU – møte. 

Vi har hatt to elevrådsmøter,  vi sitter i ring og det er elever fra 3. – 7. trinn som møter i 

elevrådet. Viktige oppgaver er å arbeide med saker som handler om elevenes trivsel – både 

faglig og sosialt.  Styret vil også  arrangere turneringer for elevene som et 

fellesskapsprosjekt.  

 

Hilsen 

 

Ellen Bergsland 

 

rektor
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