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Til hjemmene i februar 2017 
 

Vinteren har endelig vist seg frem før årets vinterferie. Vi håper mange får anledning til å ta i bruk 

utendørs vinteraktiviteter neste uke! 

Månedsbrevet fra rektor kommer denne gangen (og fremover) i e-post til hjemmene. 

Læringspartner 

Alle klassene på Bekkelaget skole vil fremover praktisere bruk av læringspartner i undervisningen. 

Metoden går ut på at elevene kobles sammen to og to i en viss periode for å reflektere og lære 

sammen. En læringspartner er en medelev som hjelper, gir konstruktive tilbakemeldinger, inspirerer, 

oppmuntrer og som en blir godt kjent med. I metoden er elevene mer aktive, lærer bedre å 

samarbeide, forklarer og diskuterer, får tid til å reflektere og blir mer bevisst egen kompetanse. 

Lærerne har hatt kurs i bruk av læringspartner og vil systematisk arbeide inn metoden. 

Vårens kartleggingsprøver på 1.-3. trinn 

I uke 11- 14 gjennomføres kartleggingsprøver på 1.- 3. trinn. (Lesing og regning på alle tre trinnene, 

samt engelsk på 3. trinn). Prøvene er laget for å finne elevene som trenger ekstra hjelp og støtte. Hvis 

resultatet viser at en elev har behov for ekstra oppfølging, får foresatte tilbakemelding om 

prøveresultatene, og blir informert om tiltak skolen sett inn. 

Lesestøtte 

Foresatte kan gi barna sine god lesestøtte i arbeidet med å utvikle leseferdigheter, også etter de 

første skoleårene. Vi anbefaler tips fra FUG`s (Foreldreutvalget i grunnskolen) nettsider om hvordan 

foresatte kan vise interesse og følge opp leseutviklingen:  

Før barnet skal lese en tekst kan foresatte spørre om hva barnet tror teksten handler om ved f.eks. å 

se på bilder og overskrifter, og eventuelt snakke om egne erfaringer fra tema.  

Underveis i lesingen kan barnet og den voksne (om nødvendig) lese et avsnitt hver, snakke om 

ukjente ord og oppfordre til å lete i teksten etter forklaringer.  

Etter lesingen kan en be barnet tegne eller fortelle fra teksten, eller f.eks. vise hvordan man kan 

samle opplysninger i et tankekart. 

God lesestøtte vil være å gi barna anledning til å vise hva de har forstått etter å ha lest en tekst. 
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Trompetundervisning 

Bekkelaget skole samarbeider med Bekkelaget Skoles Musikkorps for å gi elever på 2. trinn et ekstra 

løft i musikkundervisningen. Med egen instruktør får nå elevene prøve "minitrompet" i 8 uker hvor 

de bl.a. får notelære og øve på samspill. I april/ mai settes det opp en konsert for trinnets foresatte. 

Den kulturelle skolesekken (DKS) 

Denne våren er det mye spennende som venter elevene gjennom tilbud fra DKS. Elevene på 6. trinn 

skal samarbeide med forfatter Kirsti Blom i et lese- og skrivestimulerende prosjekt gjennom 6 uker.  

1. og 2. trinn får teaterbesøk i mars, en forestilling om vennskap og sjalusi, om å ekskludere og 

inkludere. I mars kommer også Rikskonsertene til skolen med musikk og poesi. Konsertforestillingen 

heter Ild og Is og handler om natur og naturkrefter. 

Foreldreundersøkelse 

Alle foresatte med barn under 18 år i Osloskolen inviteres til å delta i Foreldreundersøkelsen 2017. 

Her kan foresatte si sin mening om sine barns trivsel og samarbeidet mellom skolen og hjemmet. 

Foreldreundersøkelsen skal gjennomføres fra 15. mars til 7. april, og er en nettundersøkelse 

utarbeidet av Utdanningsdirektoratet. Foresatte vil få en e-post og sms med lenke til undersøkelsen. 

De kan svare med mobiltelefon, nettbrett eller PC. Alle svar vil bli behandlet konfidensielt, og vil kun 

inngå i de samlede resultatene for skolen. 

Det vil komme et eget skriv til alle foresatte med mer informasjon om undersøkelsen i uke 10. 

Allergi 

Bekkelaget skole har elever som er svært allergiske mot bl.a. nøtter. Det medfører at ingen kan ha 

med mat som inneholder nøtter på skolen. 

Følg oss på Facebook!  

Med ønske om en fin vinterferie! 

Hilsen 

Anette Reme 

rektor 
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