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Bekkelaget skole 

Brev til hjemmene i november 2019 

 

November er en god arbeidsmåned på skolen med kontinuitet i læringsarbeidet. Denne måneden 

står også utviklingssamtaler og halvårsvudering av elevenes faglige og sosiale utvikling på 

agendaen. 

Nasjonale prøver 2019 

Nasjonale prøver (NP) på 5. og 8. trinn er tilbakelagt og resultatene er publisert på 

Skoleporten.no. Bekkelaget skole er svært fornøyd med elevenes utvikling etter årets NP! I 

lesing og regning fikk elevene på 5. trinn 57 skalapoeng (gjennomsnitt Oslo 52 sk.p), og i 

engelsk 56 skalapoeng (gj.snitt Oslo 52 sk.p.).  

På NP 8. trinn oppnådde skolens avgangselever skalapoengene 57 i lesing, 56 i regning og 56 i 

engelsk. Elevene på 5. og 8. trinn har vist spesielt god utvikling i engelsk dette året!  

Nasjonale prøver er et nasjonalt vurderingsvertøy som tilbakemelder til skolene hvor vidt 

elevene har oppnåd kompetansemålene etter å ha gått fire og syv år i grunnskolen. Vi er svært 

glade for at elevene på Bekkelaget skole kan gå videre i skoleløpet med gode grunnleggende 

ferdigheter og høy kompetanse!  

Takk for god faglig innsats til elever, lærere og foresatte! 

Utvidet helsetilbud 

Bekkelaget skole har helsesykepleier Heidi L. Aubert tilgjengelig hver dag på skolen. I tillegg 

til vaksinasjonsprogram og andre helsemessige oppgaver tilbyr hun samtaler med enkeltbarn og 

foresatte, samt grupper av elever. 

Bydelen har nå fått midler til å styrke skolene i nærmiljøet med flere helsearbeidere. Bekkelaget 

skole har i den anledning fått psykolog Henriette Mathisen og helsykepleier Monica von der 

Fehr to dager/ uke til skolen. De vil både kunne jobbe ut mot elevene og klasser generelt, men 

også møte enkeltelever og deres foresatte, samt veilede skolens ansatte. 

Bursdagsselskap for Bekkelaget skole – 160 år 

Fredag 29. november skal Bekkelaget skoles elever og ansatte feire skolens 160 års dag. 

Bekkelaget skole er en av de eldste skolene i Oslo. I 1859 startet lærer Jørgensen opp med 

undervisning for 113 elever på Bernhus, men det var jo ikke skole hver dag.  

I anledning jubileet vil elevrådet lage en presetasjon fra skolens historie som vil tilkomme alle 

klasser. Trivselsgruppa i FAU vil arrangere kakefest i gymsalen hvor fadderklassene møtes. 

Bekkelaget skoles barnekor vil synge.  

Skolen ønsker at barn og voksne kler seg seg ut i gammeldagse klær denne dagen. Kanskje vil 

vi lære noen leker fra gamle dager? 

Skolen vil sende ut en egen bursdagsinvitasjon. 

Paviljonger og uteområdet 



Nå er 1. klassingene kommet godt i gang i nye klasserom i paviljong C. Siste paviljong D skal 

etter fremdriftsplanen være i drift fra 6. desember. Denne paviljongen skal romme en 3. klasse, 

lærerarbeidsrom, et lite kjøkken til AKS, samt en rom for "genglemt tøy". 

Skolens uteområde vil oppgraderes til våren. Det planlegges for bl.a. en liten landhockeybane, 

nye sykkelstativ og hybridgress i "den gamle skolehagen" foran A-bygg.  

Flerhuskestativet settes tilbake i disse dager. 

Aktivitetsskolen 

Alle foresatte med barn på 1.- 4. trinn i Osloskolen inviteres til å delta i brukerundersøkelsen av 

aktivitetsskoletilbudet i perioden 2.- 16. desember. Foresatte vil motta en e-post og en SMS med 

lenke til undersøkelsen. 

Skolens 2. trinns base er nå glade for å ha kommet "hjem" til A-bygg. AKS vil ha ny runde med 

påmelding til aktiviteter etter jul. (Siste runde med svømming går nå i uke 47-50). 

AKS og skole minner om at Smart klokker skal ligge avslått i sekken i skole og AKS-tid!   

Avhenting av gjenglemt tøy 

Torsdag 28. november frem til kl. 16.45 kan foresatte hente tøy som er glemt igjen på skolen. 

Klær og sko kan finnes i kasser i 2. etg. i grupperom/ A-bygg (rom til venstre fra oppgangen i 

nord), i 1. etg korridor/ A-bygg og i 1. etg B-bygg utenfor sløydsal. 

Klær som har vært på avveie i lengre tid kan finnes igjen i poser som legges ut i 3. etg/ B-bygg, 

inngang syd. Tøy som ikke blir avhentet gis bort til Frelsesarmeen. 

Husk refleks i høstmørket! 

Hilsen 

Anette Reme 

rektor 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


