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Brev til hjemmene januar 2022                                                           21.01.2022 

Skolen er godt i gang i nytt år! 

Barne- og ungdomsskoler skal fortsatt være på gult tiltaksnivå. Det var bare videregående skoler 

som fikk gå til grønt nivå etter forrige pressekonferanse om koronasituasjonen. 

Det meldes om nye smittetopper i Oslo hver dag, noe som antagelig vil fortsette gjennom 

månedsskifte. På Bekkelaget skole ble det meldt inn 10 - 15 % elevfravær denne uken, der trolig 

mesteparten er koronarelatert. Foreløpig er bemanningssituasjonen på skolen overkommelig, 

men vi har få vikarer å spille på. 

Elevene har fått med hjem nye selvtester denne uken. 

Elever som er i karantene eller er hjemme med sykdomssymtomer innenfor en uke, tar 

utgangspunkt i ukeplanen for å gjøre skolearbeid. Dersom fraværet går ut over en uke, vil lærer 

ta kontakt for videre oppfølging med arbeidet.  

Her er oppdaterte karanteneregler fra FHI. 

Melde fravær – skolemeldingsappen 

Som kjent bruker Bekkelaget skole Osloskolens skolemeldingsapp for melding om fravær. I 

appen har du som foresatt mulighet til å sende melding til en lærer. En slik melding vil gå 

direkte til læreren du velger. Når man skal melde fravær er det imidlertid viktig å bruke 

funksjonen "ny melding" - "meld fravær". Da vil meldingen gå til lærerne som har din elev i 

første time, kontaktlæreren og kontoret. Dette er viktig fordi kontaktlærerne også har fravær fra 

tid til annen, og ved å bruke denne funksjonen sikrer vi at alle som skal kjenne til fraværet er 

informert. Dette gjør også at dere slipper å få telefon fra kontoret som etterlyser sykt barn. 

Skolemeldingsappen har en egen "slik-gjør-du-side" på hjemmesiden, der alt du trenger å vite 

om appen og dens funksjoner står beskrevet. 

Budsjett 2022 

Bekkelaget skole opplever en nokså stram tildeling i budsjett 2022. Skolens prioriteringer i 

budsjettet er å oppfylle krav til lærertetthet og midler til lærebøker og lisenser. Osloskolen har 

som mål å innføre 1:1 PC og/eller iPad/nettbrett i løpet av 2022.  

Skolen har hatt utgifter knyttet til koronasituasjonen, og har etterskuddsvis fått kompensert dette 

fra staten.  

Strategisk plan 2022 

Sammen med budsjettet legger Osloskolene sine Strategiske planer med bakgrunn i sentrale 

satsningsområder. Bekkelaget skoles Strategiske plan 2022 legger særlig fokus på de 

grunnleggende ferdighetene lesing og regning, samt engelsk. Det er spesielt viktig at elever som 

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/befolkningen/narkontakter-og-smittekarantene/
https://bekkelaget.osloskolen.no/for-elever-og-foresatte/hjemskole-samarbeid/skolemelding/


strever med lesing får hjelp tidlig i skoleløpet. Skolen tilbyr derfor intensive lesekurs, spesielt 

på 1.- 4. trinn. 

Bekkelaget skole er sertifisert som dysleksivennlig skole. Vi planlegger Lingdyskurs for 

målgruppen elever, foresatte og lærere i februar. 

Et annet satsningsområde er å videreutvikle arbeidsmåter som oppøver elevenes evne til å 

arbeide i dybden, tenke kritisk, etisk og bærekraftig på tvers av fag. Skolen arbeider innenfor 

temabaserte periodeplaner der elevene jobber mer tverrfaglig. Digitale verktøy og ressurser skal 

bidra til økt læring og differensiering. 

Alle elevene skal kjenne seg trygge på skolen og inkludert i klassen.  

I siste elevundersøkelse (med skalapoeng 0 -5) svarer elevene på 5.- 7. trinn at de trives på 

skolen (4,2), at de får god støtte fra lærer (4,3), at de får god støtte hjemmefra (4,3) og at de 

opplever god læringskultur og mestring (4), samt lite mobbing av andre elever på skolen (4,6). 

Ifølge elevundersøkelsen kan skolen fokusere mer på elevdemokrati og medvirkning (3,7), 

motivasjon (3,7) og faglige utfordringer (3,9). 

I trivselsundersøkelsen svarer 95 % av elevene på 1.- 4. trinn at de har en eller flere venner på 

skolen. 80 % sier at de har en lærer som bryr seg om deg. 80 % sier at de liker seg i 

friminuttene, og at de får være med i leken. Ifølge trivselsundersøkelsen kan skolen arbeide mer 

med elevdemokrati og medvirkning.  

Lærerne arbeider systematisk med å bygge gode og trygge relasjoner i klassen, etablere rutiner 

og regler, ha klare forventninger til elevene og inkludere alle. Skolen har fellesskapende 

undervisning som utviklingsområde. Kort oppsummert innebærer det å planlegge for at faglig 

og sosial læring skjer samtidig. 

Aktivitetsskolen (AKS) samarbeider tett med skolen, og støtter opp om skolens 

satsningsområder gjennom lekpregede aktiviteter. 

Foreldremøter våren 2022 

På grunn av koronasituasjonen har skolen forlenget perioden med foreldremøter ut mars måned. 

I utgangspunktet vil møtene holdes fysisk i gymsalen med en foresatt per barn til stede. Det er 

også gitt åpning for å holde møter på Teams. Lærerne vil sende ut innkalling med agenda og 

tidspunkt. Det er fint om klassekontaktene kan sende inn eventuelle spørsmål/tema til 

kontaktlærerne i forkant.  

 

Med ønske om en riktig god helg!  

(Dagslyset har økt med 7 timer og 7 minutter siden nytt år. Nyt de vakre solnedgangene!      ) 

Beste hilsen 

Anette Reme 

rektor 

 



 


