Bekkelaget skole

Til hjemmene i august 2017

Velkommen til nytt skoleår, og spesielt velkommen til nye elever og foresatte!
Det var veldig hyggelig å ta imot alle elevene i skolegården første skoledag! Bekkelaget skole har 587
elever dette skoleåret, derav 73 nye førsteklassinger.
Ansatte på skolen og Aktivitetsskolen er godt forberedt på å gi barna skolehverdager med gode
rutiner, trygge rammer og solid læringstrykk!
Noen nyheter i nytt skoleår


Skolemiljø

Stortinget har vedtatt nytt regelverk om skolemiljø gjeldende fra 1. august 2017. Dette innebærer
blant annet en lovfesting av skolens nulltoleranse mot krenkelser, og at skolen skal ha en omfattende
aktivitetsplikt for å sikre at alle elevene har et trygt og godt skolemiljø. Bekkelaget skole har hatt
opplæring av alle ansatte i lovendringen fra kapittel 9A, og vil informere foresatte om dette i høstens
foreldremøter.


Ferdighetsprøve i svømming

Fra skoleåret 2017-2018 blir det obligatorisk å gjennomføre ferdighetsprøve i svømming etter 4.
årstrinn. Ferdighetsprøven er hjemlet i ny bestemmelse i forskrift til opplæringsloven.
Nye ansatte på Bekkelaget skole
Vi ønsker spesielt velkommen til skolens nye lærere Kristine B. Lunde (kontaktlærer 1. trinn), Eileen F.
Halse (fag- og ressurslærer 3. trinn) og Anne N. Hauge (kontaktlærer 4.trinn), samt fungerende leder
på Aktivitetsskolen Petter Furvann. Petter skal også fungere som undervisningsinspektør på skolen i
et vikariat for Marit H. Mansaray fra høstferien frem til 1. juni.
Skolens sosiallærerstilling er utvidet til 70 % der Linda Svanes nå er fast ansatt. Helsesøster Heidi
Løken Aubert er ansatt av bydelen på Bekkelaget skole i 80 % stilling. Begge er tilstede på skolen alle
virkedager.
Leksehjelp fra uke 35.
Osloskolene tilbyr gratis leksehjelp totalt 8 timer per uke fordelt på 1.- 7. trinn. Bekkelaget skole
tilbyr 1 time per uke på 1.- 4. trinn og 2 timer på 5.-7. trinn. Foresatte på 1.- 4. trinn har fått eget
skriv med påmelding. Vi minner om at leksehjelpen er et supplement til foresattes oppfølging av
lekser.
5., 6. og 7. trinn har 1 time leksehjelp tirsdag etter skoletid der pedagoger er leksehjelpere. De har
også tilbud om leksehjelp onsdager kl. 7.30 – 8.30 på rom A12.
Vi oppfordrer elevene til å bruke leksehjelptilbudet!
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Foreldremøter, utviklingssamtaler og halvårsvurdering.
Ledelse og kontaktlærere innkaller til foreldremøter i september:
4. trinn har møte 4. september kl. 17.30. Alle møter direkte i klasserommene.
Øvrige trinn møter først til fellesmøte med ledelsen i gymsalen (ca. ½ time):
1. trinn har møte 5. september kl. 17.30, og 5. trinn har møte 12. september kl. 17.00.
2. og 3. trinn har møte 19.september, henholdsvis kl. 17.00 og 18.00.
6. og 7. trinn har møte 26. september, henholdsvis kl. 17.00 og 18.00.
Tema på foreldremøtene er bl.a. elevenes skole- og klassemiljø, års- og fagplaner, samt hjem – skole
samarbeid. AKS deltar i foreldremøtene på 1.-4. trinn.
Tidspunkt for utviklingssamtalen i høst er i overgangen oktober/ november, og vårsamtalen
gjennomføres i april/ mai. I forkant av samtalen vil elever og foresatte få et skjema der de kan
forberede samtalen. Elevens trivsel, samt faglige og sosiale utvikling er sentrale temaer.
Halvårsvurdering (skriftlige vurdering) for 1. termin kommer i januar og vurdering for 2. termin
kommer i juni. Vurderingen er en underveisvurdering på utvalgte kompetansemål i fagene norsk,
matematikk, engelsk og sosial kompetanse for elever på 1.- 4. trinn, i tillegg naturfag for 5.-7. trinn.
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 nå satt
opp stopp forbudt skilt. 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. Den innledes med "hei- dagen" mandag 4. september i
regi av FAU ved trivselsgruppen. Fra kl. 8.00 – 8.30 ønskes skolens elever (og eventuelt foresatte)
velkommen med smileys og banan (kaffe til voksne). Å møte hverandre med et hei og et smil kjennes
godt, og bidrar til at alle kjenner seg mer sett i skolemiljøet. 1. trinn og 5. trinn (faddere) inviteres av
FAU og skole til "bli kjent"- aktiviteter kl. 17.00 i skolegården samme dag.
Beskjeder til skolen og AKS
Elevfravær p.g.a sykdom meldes til lærer via sms nr. 41716112. Husk å taste riktig kode før beskjed,
samt å legge inn mellomrom. (Eks. bek 6A Alf er syk i dag). Da vil meldingen gå direkte til rette
vedkommende.
Telefonhenvendelser til basene på Aktivitetsskolen: Ring 41555 209 til 1. trinn, - 802 til 2.trinn, - 916
til 3. trinn og - 806 til 4. trinn.
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Minner om: Barnas klær bør merkes. Gjenglemt tøy legges i kjeller i A-bygg. Skolens lærebøker skal
ha bokbind. Ved endring av adresse, telefonnummer eller e-post meldes dette til skolens kontor.
Med ønske om et godt samarbeid i det nye skoleåret! Hilsen Anette Reme, rektor

