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Høsten er her med mørkere morgener og ettermiddager. For å bli sett i trafikken må vi huske
å utstyre barna og oss selv med refleks!
Takk til alle som merker barnas klær med navn, slik at det er mulig å finne igjen gjenglemt
tøy. Ikke glem innesko i klasserommet! Det bidrar til godt inneklima, og tørre føtter.
FN samling
20. oktober arrangerte som kjent elever og lærere på 7. trinn basar i gymsalen på Bekkelaget
skole. Pengene går til Unicefs arbeid for å gi utdanning til barn som er rammet av krig og konflikt.
Basaren brakte inn kr 30 471 kr til TV aksjonen. Tusen takk til alle som har bidratt!
Kultur
Skolen har fått nye kulturverter som har vært på arrangør-kurs og fått innføring i organisering,
markedsføring, teknikk, lyd og lys. Kulturvertene har bl.a. ansvar for å presentere program fra
Den kulturelle skolesekken (DKS). Denne uken får alle elever en festkonsert fra New Orleans
med bandet The Second Line All Stars. I forestillingen tar bandet med publikum på en
humoristisk popmusikalsk reise fra Negro Spirituals helt fram til Michael Jackson og Pharell
Williams, med fokus på lekenhet, sang og dans, der alle får være med.
Utviklingssamtaler
Kontaktlærere gjennomfører utviklingssamtaler i oktober/ november. I samtalen vil elever,
foresatte og lærer samtale om det enkelte barns faglige og sosiale utvikling denne høsten.
Utviklingssamtalene skal gi underveisvurdering om hva barnet mestrer, og hvilke læringsmål
barnet skal jobbe videre med. 1. klasse gjennomfører "bli kjent"- samtaler nå i høst.
Minner om at skriftlig halvårsvurdering for 1. termin kommer i andre halvdel av januar 2018.
Nasjonale prøver
For tiden gjennomfører elever på 5. trinn nasjonale prøver. Formålet med nasjonale prøver
er å gi skolene kunnskap om elevenes grunnleggende ferdigheter i lesing, regning og engelsk
på tvers av fag. Informasjonen fra prøvene skal danne grunnlag for underveisvurdering og
kvalitetsutvikling på alle nivåer i skolesystemet. Elevene får en individuell tilbakemelding
etter gjennomføring.
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Praksisskole
Bekkelaget skole er praksisskole for HiOA. Det betyr at skolen har inngått et samarbeid med
høyskolen der bl.a. studentene deltar i undervisning og får veiledning fra praksislærere.
Elever på 1. og 3. trinn har i år besøk av studenter fra HiOA.
Aktivitetsskolen
Barna på AKS er i gang med mange gode læringsstøttende aktiviteter. Ansatte får bl.a.
opplæring i praktisk lek med matematikk i regi av Utdanningsetaten. Populære aktiviteter på
AKS er bl.a. allidrett, turn, sjakk og tilbud fra Forskerfabrikken. Over nyttår kommer tilbud
om kodekurs på 4. trinn.
Barna i AKS har i sine ukeplaner sammenfallende læringsmål med skolen innenfor områdene
sosial kompetanse og naturfag.
Skolebesøk
Fredag 3. november får Bekkelaget skole og AKS besøk av skolebyråd Tone Tellevik Dahl.
Byråden og noen av hennes kollegaer vil få informasjon om skolens og elevenes
læringsarbeid, om skolens innsatser og arbeid på AKS. Tellevik Dahl vil få møte skolens
elevrådsleder, noen lærere, ledelse, helsesøster, samt se undervisning og aktivitet på AKS.
Med ønske om en god uke!
Hilsen
Anette Reme
rektor
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