Bekkelaget skole

Til hjemmene i august 2018

Velkommen til nytt skoleår, og spesielt velkommen til nye elever og foresatte!
Tradisjonen tro samler vi alle elevene i skolegården første skoledag. Ledelsen ønsker velkommen og
presenterer lærere og klasser. Alle får se hverandre før vi går til klasserommene. Første skoledag er
alltid en hyggelig dag med mange forventninger!
Bekkelaget skole har 592 elever dette skoleåret, derav 90 nye førsteklassinger.
Ansatte på skolen og Aktivitetsskolen er godt forberedt på å gi barna skolehverdager med gode
rutiner, trygge rammer og solid læringstrykk!
Ny lærernorm i grunnskolen
Stortinget har bestemt en ny lærenorm i grunnskolen. Denne trådte i kraft 1. august 2018. Målet er
at det høsten 2018 skal være én lærer per 16 elever i 1.–4. klasse og én lærer per 21 elever i 5.–10.
klasse. Fra høsten 2019 er målet at det skal være én lærer per 15 elever i 1.–4. klasse og én lærer per
20 elever i 5.–10. klasse.
Bekkelaget skole er tildelt ekstra midler til å ansette 4,4 lærerårsverk for å imøtekomme
lærernormen. Med økt lærertetthet kan vi dele klasser i mindre grupper i flere timer, eller ha to
lærere i klassen.
Nye ansatte på Bekkelaget skole
Vi ønsker velkommen til skolens nye lærere; Karianne Due Ose og Helene Jansen Thorp (1. trinn),
Sandra H.E. Mietinen (2. trinn), Glenn R. Dybå (3. trinn), Ingse Mykland (4.trinn), Karin E. Bersvendsen
og Siri Fyksen (5. trinn), Anna- Kristin Hedberg og Hilde J. Egset (6.trinn), samt lærer og miljøterapeut
Stine Dahl.
Ny leder på Aktivitetsskolen er Anita Lund.
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.trinn har 1 time leksehjelp mandag etter skoletid, og 6. og 7. trinn har 1 time leksehjelp etter
skoletid tirsdag. 5.-7. trinn har også tilbud om leksehjelp onsdager kl. 7.30 – 8.30 på rom A-12.
Leksehjelpere på 5.-7. trinn er pedagoger.
Vi oppfordrer elevene til å bruke leksehjelptilbudet!
Foreldremøter, utviklingssamtaler og halvårsvurdering.
Ledelse og kontaktlærere innkaller til foreldremøter i september:
1.trinn har foreldremøte tirsdag 4. september kl. 17.00. Alle møter først til fellesmøte i gymsalen (ca.
½ time). Deretter er det møter klassevis.
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2. og 3. trinn har møte tirsdag 11. september kl. 17.00. Alle møter først til fellesmøte i gymsalen med
informasjon om Mitt valg (ca. 1. time), deretter klassevis.
4.trinn har også møte tirsdag 11. september kl. 17.00, kun klassevis.
5.trinn har møte tirsdag 18. september kl. 17.00, først felles i gymsal (ca.1/2 time), deretter klassevis.
6. og 7. trinn har møte tirsdag 25. september, henholdsvis kl. 17.00 og 17.45 i gymsalen først.
Tema på foreldremøtene er bl.a. elevenes klassemiljø, års- og fagplaner, samt hjem – skole
samarbeid. AKS deltar i foreldremøtene på 1.-4. trinn.
Tidspunkt for høstens utviklingssamtaler er i siste halvdel av november. I utviklingssamtalen vil
foresatte og elev få en muntlig halvårsvurdering på elevens kompetanse i fagene og i sosial utvikling.
De grunnleggende ferdighetene (lese, skrive, muntlig, regne og digital) vil prioriteres i
halvårsvurderingen. I forkant av samtalen vil elever og foresatte få et skjema der de kan forberede
samtalen.
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 om å kunne benytte parkeringsplasser bak
gule huset (v. Jakobs) til avlevering av barn til skolen.
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 en kort markering mandag 3.
september i regi av FAU ved trivselsgruppen. Fra kl. 8.00 – 8.30 ønskes skolens elever (og eventuelt
foresatte) velkommen med smileys og banan. Å møte hverandre med et hei og et smil bidrar til at
alle kjenner seg mer sett i skolemiljøet!
Denne uken iverksettes også mange trivselsfremmende aktiviteter i klasser, på trinn og mellom
fadderklasser som skal styrke elevenes skolemiljø.
Skolemelding - Ny app
Skolemelding er en app som skal forenkle kommunikasjonen mellom hjem og skole. Skolen ønsker at
alle foresatte bruker denne appen til å melde inn helserelatert elevfravær.
Informasjon om hvordan denne lastes ned og brukes er sendt i ranselpost, på e-post og ligger på
skolens hjemmeside.
Det er svært viktig for skolen at vi har oppdatert e-post og mobilnummer til alle foresatte!
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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.
Minner om: Barnas klær bør merkes. Gjenglemt tøy legges i kjeller i A-bygg. Skolens lærebøker skal
ha bokbind!
Med ønske om et godt samarbeid i det nye skoleåret!
Hilsen Anette Reme
rektor

