Bekkelaget skole

Til hjemmene i januar 2018!
Godt nytt år!
Bekkelaget skole er godt i gang med ny innsats for læring!
Skolen har satt seg ambisiøse og realistiske mål for det nye året. Vi skal holde høyt faglig fokus og
sikre trygge klassemiljøer! Ansatte på skolen, elever og foreldre skal bidra sammen i arbeidet med å
tilrettelegge for best mulig læringsvilkår. Årets nyttårsforsett for skolens elever er å "komme raskt
inn til time". Det betyr at elevene må være i skolegården i god tid før det ringer inn til første time, og
gå raskt inn når skoleklokka ringer.
Budsjett 2018
Grunnskolene har fått et foreløpig budsjett da bystyret før nyttår ikke hadde fattet endelig vedtak i
sak om justering av ressursfordelingsmodellen. I foreløpig budsjett har Bekkelaget skole fått tildelt
noe mindre midler enn i fjor. Dette skyldes endring i ressursfordelingsmodellen, samt noe
elevtallsnedgang i fjor høst. Sammen med overskudd fra 2017 og elevtallsvekst til høsten vil nedgang
i budsjettildeling med stor sannsynlighet ikke gå ut over lærertettheten i 2018. Eventuelle tildelinger
knyttet til innføring av fast lærernorm er per nå uviss.
Elevundersøkelsen 2017
I elevundersøkelsen fra desember 2017 melder elevene på 5.- 7. trinn om høy grad av trivsel med
snittskår 4,5 (4,4 i 2016). Det tilbakemeldes om lite mobbing med snittskår 4,7 (4,6 i 2016).
Undersøkelsen viser at elevene på mellomtrinnet er godt motiverte for skolearbeid (4,2), og de
opplever å få god tilbakemelding fra lærerne (4). Elevene melder om økt arbeidsro med snittskår 3,9
(3,5 i 2016). Dette er skolen godt fornøyd med!
Tendens til fremgang i elevundersøkelsen kan også være en indikasjon på at skolens arbeid og tiltak
for et godt og trygt arbeidsmiljø virker positivt.
Strategisk plan 2018
Skolens prioriterte satsningsområder er å utfordre og øke elevenes ferdigheter i regning og lesing,
samt å styrke elevenes sosiale kompetanse.
Faglig skal elevene utfordres gjennom mer dybdelæring, fokus på strategier og problemløsning. I
regning skal temaer som måling og geometri styrkes gjennom mer bruk av konkreter og knyttes til
praktiske fag. Digitale regneprogram som Smart øving og Dragon box er eksempler på effektiv bruk
av læringsteknologi som gir variasjon og motivasjon i opplæringen.
Skolen deltar i prosjektet "Lesestrategier for økt leseforståelse". Elevenes evne til å reflektere og se
sammenhenger i tekster skal øves. Variert lesetrening i ulike sjangre, bruk av ulike lesestrategier og
daglig lesetrening hjemme er nødvendig for å bli en god leser!
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Skolen ønsker å styrke arbeidet med sosial kompetanse gjennom bl.a. konseptet Mitt valg. Lærerne
skal få kurs ledet av sertifiserte instruktører. Undervisningsmateriellet er praktisk rettet med øvelser
og aktiviteter som oppøver elevenes samhandling med jevnaldrende, positiv selvhevdelse og empati.
Mobilbruk og "mobilhotell"
Dersom elever har mobil eller "mobilklokke" med på skolen skal den ligge avslått i sekken (også på
Aktivitetsskolen), jf skolens ordensregler (Husregler). På tross av regelverket er det flere utfordringer
knyttet til at elever har tilgang til mobilfunksjoner i skole og AKS- tid. Det være seg at noen elever
distribuerer uhensiktsmessige bilder og SMS 'er, eller at noen foreldre gjør direkte henteavtaler med
barna etc.
I samarbeid med FAU vil skolen innføre en prøveordning med bruk av "mobilhotell" for elever på 5.7. trinn fra 1. februar. Det betyr at dersom elevene på mellomtrinnet har med mobil på skolen
leveres den inn til lærer om morgenen, og at de får den tilbake ved skoledagens slutt. Nærmere
informasjon om ordningen kommer i eget skriv til trinnene det gjelder.
Skriftlig vurdering og utviklingssamtaler
Skriftlig vurdering for høsthalvåret publiseres digitalt i It`s Learning i løpet av januar. Skriftlig
vurdering er en evaluering underveis, og skal være en mestringsbeskrivelse på utvalgte
kompetansemål innenfor fagene norsk, matematikk, engelsk, naturfag 5.-7. trinn og sosial
kompetanse. Skriftlig vurdering for 2. termin kommer i juni.
Det gjennomføres utviklingssamtaler i april og mai på 2.-7. trinn, i februar på 1. trinn.
Lærere innkaller til foreldremøter:
Tirsdag 6. februar: 6. trinn
Tirsdag 13. februar: 4. trinn
Torsdag 8. februar: 5. trinn
Torsdag 15. februar: 2. trinn
Tidspunkt for 7. trinn kommer senere.

Tirsdag 27. februar: 3. trinn
Torsdag 1. mars: 1. trinn

Bekkelaget skole Aktivitetsskole
Aktivitetsskolen (AKS) tilbyr mange og varierte tilbud til barna; Allidrett, flamenco dans, turn, sjakk,
svømming, håndball, fotball og innebandy, matlaging og friluftsliv for å nevne noen. AKS har nylig
ansatt en kokk som skal gi barna ekstra næringsrike og gode måltider to dager i uken.
Lekerommet i 1. etg/A-bygg har nå fått støydempede plater og gardiner som begrenser høy lyd.
Vi minner også om at foreldre og barn ikke kan gå inn i 1. etg./A-bygg mellom kl. 08.15 – 08.30,
dersom barnet ikke benytter morgenåpning på AKS.
I ukene 5, 6 og 7 arrangerer skolens elevråd ryddekampanje for klassene. Ryddighet gir trivsel!
Med ønske om et godt skole – hjem samarbeid i 2018!
Hilsen
Anette Reme, rektor
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