Bekkelaget skole

Til hjemmene i februar 2018
Vinteren har vist seg frem med mye frost og is! Det har i perioder vært utfordrende å strø
tilstrekkelig med mengder av grus i skolegården. Det har heldigvis også vært perioder med mye fin
snø, og elevene har endelig fått boltre seg med vinteraktivitetsleker i frimuttene. Mange snømenn,
store snøballer og huler og snøborger inntok skolegården i januar.
Rutiner for å forhindre snøras
Vinteren byr også på utfordringer knyttet til istapper som henger fra takrenner og snø som kan rase
fra tak. Skolens vaktmester skal sjekke sikkerheten på skolen ved å gå kontrollrunde om morgenen.
Dersom det er fare for ras av snø og is varsles Undervisningsbygg som plikter å fjerne dette.
Vaktmester setter også ut stenger med farget bånd som viser at ingen skal gå innenfor. Lærerne
snakker med elevene om dette, men det kan også være til stor hjelp om hjemmene kan minne barna
på å gå utenfor stengene.
Ny skolepaviljong
Som det ble informert om i desemberbrevet fra skolen skal det oppføres en ny midlertidig
skolepaviljong på Bekkelaget skole etter påske. Dette med bakgrunn i elevtallsvekst og at skolens to
nåværende paviljonger skal fases ut. Løsninger knyttet til den midlertidige paviljongen vil også
avhenge av et langsiktig tiltak på Nordstrandsplatået, deriblant på Bekkelaget skole med bakgrunn i
elevtallsutviklingen, jf Skolebehovsplanen 2018.
Etablering av en midlertidig ny skolepaviljong på Bekkelaget skole er initiert og ledet av
Undervisningsbygg (Ubf) i samarbeid med Utdanningsetaten (Ude). Skolens leder av driftsstyret,
FAU-leder, skolens hovedverneombud og vara tillitsvalgte, samt ledelsen er som nevnt involvert som
rådgivende gruppe i prosessen.
Planen per i dag viser at skolepaviljongen skal romme 6 klasserom med tilhørende grupperom og
lærerarbeidsrom. Paviljongen vil ha to etasjer og trolig bli delt i to enheter. Den er planlagt å ligge
langs gjerdet ved Marienlundveien, og vil trolig berøre ballbingen og lekeapparater som må flyttes.
Skolen er lovet en ny ballbinge, men det er foreløpig ikke bestemt hvor den skal ligge.
Skolens ledelse og lokale AMU, driftsstyret og FAU har gitt innspill og uttalelser til plantegningen som
foreligger. Skolens driftsstyre fremmer i sin uttalelse klare tiltak som må iverksettes knyttet til
endring av skolens uteområdet. Driftsstyreleder og rektor har etterlyst en tilbakemelding og er
invitert i møte med prosjektledere fra Ubf og Uda før vinterferien. Skolen vil deretter legge ut mer
informasjon på skolens hjemmeside etter dette.
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Delte friminutt og endring i skoletid
I perioden etter påske (f.o.m. tirsdag 3. april) og frem til sommerferien planlegger skolen å la elevene
på 1.-4. trinn og 5.-7. trinn ha friminutt på ulike tidspunkt. Dette for å øke plass og uteområde for
elevene dersom paviljongen skal etableres slik det fremstår i planen per i dag.
Det betyr at 1.-4. trinn har friminutt ett kvarter tidligere enn i dag, og 5.-7. trinn har friminutt ett
kvarter senere enn i dag.
Dette vil medføre at elevene på 1.-4. begynner på skolen kl. 08.15 og slutter ett kvarter før hver dag,
og elevene på 5.-7. trinn vil starte skoledagen kl. 8.45 og slutte ett kvarter senere hver dag. Tilbudet
på Aktivitetsskolen berøres ikke av dette.
I denne perioden vil aktiviteter fra ballbingen flyttes til gymsalen i storefri.
Foreldreundersøkelse
Alle foresatte med barn under 18 år i Osloskolen inviteres til å delta i Foreldreundersøkelsen 2018.
Her kan foresatte si sin mening om sine barns trivsel og samarbeidet mellom skolen og hjemmet.
Foreldreundersøkelsen skal gjennomføres i mars/ april, og er en nettundersøkelse utarbeidet av
Utdanningsdirektoratet. Foresatte vil få en e-post og sms med lenke til undersøkelsen. De kan svare
med mobiltelefon, nettbrett eller PC. Alle svar vil bli behandlet konfidensielt, og vil kun inngå i de
samlede resultatene for skolen.
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Anette Reme
rektor

