Bekkelaget skole

Til hjemmene i desember 2016!
Julemåneden desember er en spesielt koselig tid på skolen! Vi hører julefortellinger, tenner
lys, åpner kalender, øver på julesanger og julespill. Like fullt holder vi det faglige trykket
oppe til siste skoledag 21. desember. Den gjeveste julegaven er nok snø for de fleste barna.
Nasjonale prøver og Elevundersøkelsen 2016
Bekkelaget skole er fornøyd med innsats og resultater på høstens Nasjonale prøver (NP),
spesielt som avgiverskole til 8. trinn. 68 % av skolens tidligere elever på 7. trinn presterte i
beste nivåer (4. og 5. nivå) i lesing. 40 % av elevene på 5. trinn kom i beste nivå 3 i lesing.
Gode leseferdigheter er nøkkelen til videre læring!
Skolens elever viser også gode ferdigheter i regning og engelsk selv om skalapoengene på NP
viser noe nedgang på 5. trinn fra i fjor.
Elever, lærere og foreldre har alle bidratt godt i læringsarbeidet!
Elevenes grunnleggende ferdigheter målt i NP gir også skolen viktig informasjon om hva
elevene mestrer, og hva som bør fokuseres videre i undervisningen.
Elevundersøkelsen på 5.-7. trinn 2016 er per nå ikke helt ferdigstilt, men vi ser av
undersøkelsen at elevene opplever høy grad av trivsel på Bekkelaget skole. De fleste elevene
tilbakemelder at de har noen å være sammen med i friminuttene, og at de er interessert i å lære
på skolen. Undersøkelsen viser liten grad av mobbing, men skolen er klar over at det også her
er mørketall. Enkelte klasser uttrykker at de ønsker mer arbeidsro.
Bekkelaget skole har ambisiøse mål på vegne av elevenes arbeidsmiljø og læring!
Kartleggingsprøver og undersøkelser følges opp på flere nivåer og i flere fora på skolen.
Målet er stadig å kunne videreutvikle og forbedre skolens arbeid.
Innskriving nye 1. klassinger
Innskriving av nye 1. klassinger på Bekkelaget skole skjer tirsdag 6. desember. Vi venter 76
nye skolestartere høsten 2017, og alle får egen invitasjon til innskrivingen.
Uke 50 og 51
Skoledagene før juleferien starter til vanlig tid.
Her er noe av programmet før jul:
Tirsdag 13. desember er det Luciafeiring i gymsalen. 6. trinn er ansvarlig for programmet og
kommer med pepperkaker til alle elevene. Tradisjonen tro vil 6. trinn også ha Luciamarkering
på seniorsenteret.
Onsdag 14. desember har alle elever skoledag til kl. 14.00. Ekstratiden avspaseres siste
skoledag.
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Gudstjeneste, fredssamling og juletregang:
Tirsdag 20. desember kl. 08.45 arrangeres det julegudstjeneste i Bekkelaget kirke for elever
på 5. – 7. trinn, og tilsvarende for 1.- 4. trinn kl. 09.45. Det arrangeres samtidig fredssamling
for elever på 5. – 7. trinn kl. 08.30, og tilsvarende for 1.-4. trinn kl. 09.30. Påmelding skjer på
eget skriv.
Onsdag 21. desember kl. 08.30 – 12.00 er siste skoledag. Elevene møter fadderklassene sine
til juletregang og ønsker hverandre god jul! Aktivitetsskolen (AKS) er åpen fra kl. 12.00.
AKS er åpen alle virkedager i juleferien bortsett fra jul- og nyttårsaften.
Mandag 19. desember kan foresatte hente gjenglemt tøy fra 07.30 - kl. 16.30 utenfor loftet i
B-bygg/ inngang syd, eller kjeller A-bygg.
Første skoledag etter nyttår er tirsdag 3. januar 2016. Elevene starter til vanlig tid.
Aktivitetsskolen (AKS)
Fra 01.01.17 får Aktivitetsskolen på Bekkelaget ny leder. Hun heter Annette G. Heggdal og er
bl.a. utdannet førskolelærer. De siste tre årene har hun jobbet som styrer i barnehage. Annette
vil også være baseleder for 4. trinns basen.
Vi vil benytte anledningen til å takke Kari Arlund for 11 år som koordinator på skolens
Aktivitetsskole! Kari går av med pensjon fra nyttår.
Utdanningsetaten skal i vårsemesteret legge til rette for å gi elever på 4. trinn tilbud om
opplæring i enkel koding og programmering. Dette er en innsats for å styrke Osloskolenes
digitale ferdigheter. Tilbudet skal finne sted i aktivitetsskoletiden og være et tilbud til alle
elever på 4. trinn. Mer informasjon om tilbudet vil komme senere.
Takk for godt samarbeid i høstsemesteret!
Med ønske om en fredfull førjulstid!
Anette Reme
rektor

Kim Steingrimsen
assisterende rektor

Marit Mansaray
inspektør

Kristin J. Haavind
inspektør
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