
 

 
 

 

Osloskolen 

 

Bekkelaget skole  

Brev til hjemmene i august 2019.                                                               

Velkommen til nytt skoleår, og spesielt velkommen til nye elever og foresatte!  

Tradisjonen tro samles alle elevene i skolegården første skoledag. Ledelsen ønsker velkommen 

og presenterer lærere og klasser. Alle får se hverandre og gleden over gjensynet er stor! Første 

skoledag er alltid en hyggelig dag med mange forventninger! 

Bekkelaget skole har 601 elever dette skoleåret, derav 85 nye førsteklassinger.  

Ansatte på skolen og Aktivitetsskolen er godt forberedt på å gi barna skolehverdager med mye 

læring, gode rutiner og trygge rammer!   

Nye ansatte på Bekkelaget skole 

Denne høsten skal lærernormen tilsvare én lærer per 15 elever i 1.–4. klasse, og én lærer per 20 

elever i 5.–10. klasse. Bekkelaget skole fikk i mai tildelt ekstra midler til to ytterligere 

lærerstillinger for å imøtekomme lærernormen. Skolens nye førsteklasser har nå to pedagoger 

per klasse. 

Vi ønsker velkommen til skolens nye lærere på 1.trinn: Tuva Bærø-Hilde, Kristine Før og 

Catharina Skinstad.  

4. trinn: May Lise Igelsrud, Anne R. Wærstad og Amalie Krogh og 5. trinn:  Espen Solheim. 

Skolen har også fått ny bibliotekar. Hun heter Jane Kathrine Larsen og har fokus på å gi elevene 

leselyst, god formidling og veiledning på skolens bibliotek.    

Nye ansatte på Aktivitetsskolen (AKS): Helene Karlstrøm (innebandy), Ali Younis (fotball), Helena 

Kshale (håndball), Faiza Iqbal (fotball), Meriem Berrached, Jens Bendik Grande og Funda Zeybek. 

Velkommen! 

Fagfornyelse og verdiløft i grunnskole og videregående opplæring 

Høsten 2020 trer en fornyet læreplan i kraft i skolen med større vekt på dybdelæring og 

tverrfaglighet. Planens overordnede del skal gi skolene et verdiløft. Grunnleggende verdier som 

menneskeverd, skaperglede, respekt for naturen og kritisk tenkning skal i større grad trekkes 

inn i fagplanlegging og undervisning. Folkehelse og livsmestring, demokrati og medborgerskap og 

bærekraftig utvikling er tre temaer som skal inn i det tverrfaglige arbeidet. Ett mål er at elevene 

i større grad skal oppleve økt forståelse ved å se sammenhenger mellom fag, reflektere og 

anvende kunnskap.    

Dette skoleåret skal skolene forberede seg og sette seg inn i fagfornyelsen. Bekkelaget skole 

deltar som pilotskole i Utdannigsdirektoratets kompetanseprogram, og er allerede godt i gang 

med overordnet del.   

Foreldremøter, utviklingssamtaler og halvårsvurdering 

Ledelse og kontaktlærere innkaller til foreldremøter i september (oktober): 

1. trinn har foreldremøte tirsdag 3. september kl. 17.00. Alle møter først til fellesmøte i 

gymsalen (ca. ½ time). Deretter er det møter klassevis. 

2. trinn har foreldremøte tirsdag 8. oktober kl. 17.00. Alle møter først til fellesmøte i gymsalen 

(ca. ½ time). Deretter er det møter klassevis. 

3. og 4. tinn har møter tirsdag 24. september, henholdsvis kl. 17.00 og 18.00 i gymsalen (ca. ½ 



time). Deretter er det møter klassevis. 

5. trinn har møte onsdag 4. september kl. 17.00, først felles i gymsal (ca.1/2 time), deretter 

klassevis. 

6 a og c har klassevise møter torsdag 19. september kl. 17, og 6 b har møte tirsdag 17. 

september kl. 17 (klasserom).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

7. trinn har klassevise møter onsdag 25. september kl. 17.30 

Tema på foreldremøtene er bl.a. elevenes klassemiljø, års- og fagplaner, samt hjem – skole 

samarbeid. AKS deltar i foreldremøtene på 1.-4. trinn. Representanter fra ledelsen deltar på alle 

høstens foreldremøter. 

Tidspunkt for høstens utviklingssamtaler er i siste halvdel av november (eventuelt begynnelsen 

av desember). I utviklingssamtalen vil foresatte og elev få en muntlig halvårsvurdering med 

tilbakemelding på elevens kompetanse i fagene og i sosial utvikling. De grunnleggende 

ferdighetene vil vektlegges i halvårsvurderingen. I forkant av samtalen vil elever og foresatte få 

et skjema til forberedelse. 

Status for paviljonginnsetting på Bekkelaget skole 

Bekkelaget skole sendte i juli ut oppdatert informasjon fra Avd. for skoleanlegg i 

Udanningsetaten vedr forsinkelse av paviljonginnsetting i skolegården. ASA står fast ved planen 

om at paviljongen med klasserom skal stå ferdig til høstferien. P.g.a. plassmangel i denne 

perioden er noen klasser flyttet til skolens spesialrom. Friminuttene er delt slik at 1.-4. og 5. -7. 

trinn har storefri på ulik tid. Når nye klasserom er på plass vil elevene i 1. klasse flytte inn i 

paviljongen ved sommerfuglveggen. Paviljongen som skal opp i sydenden av skolegården vil bl.a. 

romme lærerarbeidsrom. Vi gleder oss til mere plass og en oppgradert skolegård! 

Trafikk 

Skolen vår ligger i et trafikkbelastet strøk med lite adgang til parkering eller 

avleveringsmuligheter. Vi oppfordrer derfor foresatte om å danne følgegrupper og gå til skolen 

med de yngste barna. (Parker eventuelt i en sidegate og gå det siste stykket). Utenfor bommen/ 

inngangen til skolen er det et stopp forbudt skilt som må respekteres. Skolen har avtale med 

Jakobs om å kunne benytte parkeringsplasser (mot inngjerdet område) til avlevering av barn.  

Skolens FAU ved trafikkgruppen organiserer trafikkvakter blant foresatte. Dette er en verdifull 

hjelp og bidrar til å trygge skoleveien for barna. 

Vennskapsuke 

I uke 36 har skolen sin årlige vennskapsuke. Denne uken foregår det ekstra mange 

trivselsfremmende aktiviteter i klasser, på trinn og mellom fadderklasser. Assistenter og lærere 

på Aktivitetsskolen og i skolen bruker bl.a. konseptet Mitt valg for å fremme elevenes sosiale 

kompetanse. Mitt valg oppøver samhandling gjennom ulike fysiske aktiviteter. Sammen med 

aktivitetene følger refleksjonsoppgaver innefor tema som f.eks. empati og inkludering. 

4. trinn inviterer til fellessamling i gymsalen i vennskapsuka. Fredag 6. september deltar alle 

elever og ansatte i Bli med- dansen i skolegården kl. 12.00. 

Skolemelding  

Skolemelding er en app til kommunikasjonen mellom hjem og skole. Skolen ønsker at alle 

foresatte bruker denne appen til å melde inn helserelatert elevfravær. 



Informasjon om hvordan appen lastes ned ligger på skolens hjemmeside. 

Det er svært viktig for skolen at vi har oppdatert e-post og mobilnummer til alle foresatte! 

Telefonhenvendelser til basene på Aktivitetsskolen fortsetter som tidligere:  

Ring 41555 209 til 1. trinn, - 802 til 2.trinn, - 916 til 3. trinn og - 806 til 4. trinn. 

Ny rutine ved søknad om permisjon fra opplæringen 

Utdanningsetaten har laget en ny mal for søknad om permisjon fra opplæringen. Dette med 

bakgrunn i tilbakemeldinger fra Fylkesmannen. Det er ingen endring i regelverket for behandling 

av permisjonssøknader.Malen og meir informasjon er lagt ut på Oslo kommune sine nettsider 

https://www.oslo.kommune.no/skole-og-utdanning/elevenes-velferd/permisjon-fra-skolen/ 

Med ønske om et godt samarbeid i det nye skoleåret! 

Husk å merke barnas klær, og hjelpe til med å sette bokbind på skolebøker! 

Hilsen Anette Reme 

rektor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://bekkelaget.osloskolen.no/nyhetsarkiv/skolemelding-og-ny-rutine-for-melding-av-fravar/
https://www.oslo.kommune.no/skole-og-utdanning/elevenes-velferd/permisjon-fra-skolen/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


