Bekkelaget skole

Til hjemmene i desember 2017!
Førjulsperioden er en spesielt koselig tid på skolen! Elevene hører julefortellinger, tenner lys,
åpner kalender, øver på julesanger og julespill. Den gjeveste ventegaven er nok snø for de
fleste barna. Like fullt holder skolen faglig trykk til siste skoledag 21. desember.
Nasjonale prøver 2017
Bekkelaget skole er fornøyd med innsats og resultater på høstens Nasjonale prøver (NP), også
som avgiverskole til 8. trinn. 69 % av skolens tidligere elever på 7. trinn presterte i beste
nivåer (4. og 5. nivå) i lesing. 43 % 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. 53 % av fjorårets elever på 7. trinn -, og
39 % av elevene på 5. trinn oppnådde høyeste nivå på NP i regning.
Elever, lærere og foreldre er alle viktige aktører i læringsarbeidet!
Elevenes grunnleggende ferdigheter målt i NP gir skolen viktig informasjon om hva elevene
mestrer, og hva som bør fokuseres videre i undervisningen.
Et strategisk mål for skolen i 2018 vil være å utfordre elevenes læringspotensialet ytterligere i
regning.
Innskriving nye 1. klassinger
Innskriving av nye 1. klassinger på Bekkelaget skole skjer tirsdag 5. desember. Vi venter 99
nye skolestartere høsten 2017, og alle får egen invitasjon til innskrivingen.
Ny paviljong på Bekkelaget skole
Skolene nord på Nordstrandsplatået, deriblant Bekkelaget skole vil i årene fremover ha behov
for utvidet kapasitet. Det fortettes med nye boliger i området og elevtallsutviklingen øker.
Det arbeides sentralt med en konsekvensutredning (KVU) som vil anbefale tiltak. Dette vil
offentliggjøres gjennom forslag til Skolebehovsplan våren 2018, og behandles politisk i
desember samme år.
I mellomtiden er det behov for at Bekkelaget skole tar inn fire førsteklasser inntil permanente
tiltak står ferdig. Det planlegges derfor en midlertidig løsning med ny paviljong på skolen.
(Eksisterende grå paviljong og "gult hus" for Aktivitetsskolen skal fases ut i 2019).
Den nye paviljongen er planlagt å stå ferdig til skolestart 2018. Denne skal romme 6
klasserom med tilhørende gruppe- og arbeidsrom. Arbeidet med etablering av ny paviljong vil
trolig iverksettes allerede fra mars 2018. Skolen må påregne redusert uteområde under
byggeprosessen. Vi vil planlegge alternative muligheter for uteaktivitet og organisering av
friminutt.
Skolens leder av driftsstyret, FAU leder, skolens hovedverneombud og vara tillitsvalgte, samt
ledelsen er involvert som rådgivende gruppe i prosessen.
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Uke 49, 50 og 51
Vi følger vanlig timeplan til og med onsdag 20 desember.
Her er noe av programmet før jul:
Torsdag 7. og fredag 8. desember viser 3. trinn Kardemommeby forestilling for elevene på
skolen. Vi gleder oss!
Onsdag 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.
Mandag 18. desember kan foresatte hente gjenglemt tøy fra 07.30 - kl. 16.30 utenfor loftet i
B-bygg/ inngang syd, eller kjeller A-bygg.
Onsdag 20. desember har alle elever skoledag til kl. 14.00. Ekstratiden avspaseres siste
skoledag.
Gudstjeneste, fredssamling og juletregang:
Onsdag 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.
Torsdag 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.
Aktivitetsskolen (AKS)
Basene på Aktivitetsskolen arrangerer juleverksted og barna er i gang med mye spennende
håndverk til jul. Onsdager og torsdager serveres det varm mat på AKS i førjulstiden.
Det er også handlet inn mange nye leker til ulike læringsstøttende aktiviteter.
Etter nyttår vil det være felles morgenåpning i A-bygg.
Første skoledag etter nyttår er tirsdag 2. januar 2018. Elevene starter til
vanlig tid.
Takk for godt samarbeid i høstsemesteret!
Med ønske om en fredfull førjulstid!
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