
 
 
 
              
 
 
 
 
 

Bekkelaget skole 

 

  
Til hjemmene i desember 2019! 

 Skolen har førjulstid med julefortellinger, adventslys, juleverksted og julespill i ulike 

varianter. Ved siden av juleforberedelser holder skolen som vanlig faglig trykk helt frem til 

siste skoledag fredag 20. desember. 

Elevundersøkelser 2019 

 

Elevene på 5.- 7. trinn gjennomfører hver høst en statlig elevundersøkelse om eget skolemiljø. 

Elevene på Bekkelaget skole svarer at de i stor grad trives på skolen med skår 4,4 av 5 (4,3 i 

Oslo). Andre spørsmål fra undersøkelsen er bl.a. "støtte fra lærerne" - skår 4,4 (Oslo 4,2), 

"arbeidsro" 3,5 (Oslo 3,6), "mobbing" 4,7 (Oslo 4,6), "tilstrekkelige utfordringer" 4,0 (Oslo 

4,2), "interessert i å lære på skolen" 4,1 (Oslo 4), "god hjelp til leksene hjemme" 4,4 (Oslo 

4,1) og "elevdeltagelse i å lage regler i klassen" – skår 4,1 (Oslo 3,8). 

Skolen er fornøyd med elevenes tilbakemelding på mange av temaene, spesielt innenfor "trygt 

skolemiljø". Skolens fokus på "arbeidsro" og "tilstrekkelige utfordringer" videreføres. 

 

Elevundersøkelse på 1.- 4. trinn gjennomføres for første gang denne høsten. Bekkelaget skole 

har akkurat avsluttet undersøkelsen, og vil tilbakemelde resultater i neste skriv til hjemmene. 

 

Uke 50 og 51 

 

Tirsdag 10. desember kl. 16.00 er det innskriving av høstens skolestartere på Bekkelaget 

skole. 

Her er noe av programmet før jul: 
Tirsdag 10. desember viser 3. trinn Kardemommeby forestilling for elevene på skolen. Vi 

gleder oss! 

Fredag 13. desember er det Luciafeiring i gymsalen. 6. trinn er ansvarlig for programmet.  

 

Onsdag 18. desember har alle elever skoledag til kl. 14.00. Ekstratiden avspaseres siste 

skoledag. 

 

Gudstjeneste, fredssamling og juletregang: 
Torsdag 19. desember kl. 12.30 arrangeres det julegudstjeneste i Bekkelaget kirke for elever 

på 1. – 4. trinn, og tilsvarende kl. 13.30 for 5.- 7. trinn.  

Det arrangeres samtidig fredssamling kl. 12.15 for elever på 1. – 4. trinn, og tilsvarende kl. 

13.15 for 5.- 7. trinn.  

 

Fredag 20. desember kl. 08.30 – 12.00 er siste skoledag. Bl.a. møter elevene fadderklassene 

sine til juletregang og ønsker hverandre god jul!  

Aktivitetsskolen (AKS) er åpen fra kl. 12.00. 



 
 
 
              
 
 
 
 
 

Bekkelaget skole 

 

AKS er åpen alle virkedager i juleferien bortsett fra jul- og nyttårsaften.  

 

 

Første skoledag etter nyttår er torsdag 2. januar 2020. Elevene starter til  

vanlig tid.  

 

Takk for godt samarbeid i høstsemesteret! 

 

 

Med ønske om en fredfull førjulstid!   

 

Anette Reme,  Kim Steingrimsen,   Kristin J. Haavind,    Marit H. Mansaray,        Anita Lund 

rektor              assisterende rektor        inspektør                    inspektør               avd. leder AKS 

  

 

 

                                                    

 

 

 

 

 

 


