Bekkelaget skole

Til hjemmene i mars 2022!
Mange barn og unge i Norge opplever krigen i Ukraina som skremmende. De får med seg
nyhetssendinger og små videosnutter hvor de blir vitne til mennesker i en svært fortvilet og
uoversiktlig situasjon. På Bekkelaget skole ivaretar ansatte elevene ved å lytte til tanker og spørsmål
de har om krigen, og svarer mest mulig faktabasert. Det viktigste er at elevene opplever skolen som
trygg og "hverdagslig", et sted med forutsigbarhet, lek og læring.
Oslo kommune har publisert informasjon i forbindelse med beredskap og krigen i Ukraina.
Bekkelaget skole har i sin beredskap bl.a. rutiner for utdeling av jodtabletter, og innhenting av
samtykke fra foresatte.

Påfyll av leker til friminutt
Det våres i skolegården. Etter lang tid med restriksjoner, mye koronasmitte og mange
slunkne lekekasser i klassene, spurte skolen om FAU hadde midler til påfyll av leker til bruk i
friminuttene. Skolen fikk kr 25 000, så nå fyller vi på med leker til Trivselsprogrammet og til
klassekassene. Det kommer bl.a. bordtennisutstyr, basketballer, stylter, hoppetau mm til
elevene. Tusen takk til FAU!
Kartleggingsprøver våren 2022
1. trinn skal denne våren gjennomføre kartleggingsprøver i lesing og regning. Formålet med
prøvene er tidlig å kunne gi økt støtte og hjelp til elever som strever, samtidig som prøvene
gir grunnlag for underveisvurdering av den enkelte elev.
4. og 7. trinn skal ha Osloprøve i naturfag i april, og 7. trinn skal ha overgangsprøver i lesing
og regning i mai.
17. mai tog i sentrum
17. mai-komiteen 2022 har invitert alle Osloskolene til å delta i barnetoget i Oslos sentrum på
nasjonaldagen. Bekkelaget skole har meldt seg på, og vil gå sammen med skolekorpset i byen. Vi
gleder oss ekstra mye til feiringen i år, og kommer tilbake med mer informasjon etter hvert.
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