Bekkelaget skole

Til hjemmene i august 2016

Velkommen til nytt skoleår, og spesielt velkommen til nye elever og foresatte! Det er alltid hyggelig å
ta i mot alle elevene i skolegården første skoledag! Bekkelaget skole har 605 elever dette skoleåret,
derav 103 nye førsteklassinger.
Lærere, assistenter, ansatte på Aktivitetsskolen og ledelsen er godt forberedt på å gi barna
skolehverdager med gode rutiner, trygge rammer og solid læringstrykk.
Noen nyheter foran et nytt skoleår
Bekkelaget skole har i sommer hatt mye arbeid med utbedring og oppgradering i sine lokaler.
Brannvarslingssystemet er byttet ut i forhold til gjeldende standard, og den digitale infrastrukturen er
betydelig oppgradert. Det har også vært mye reparasjonsarbeid på Bernhus og Gul paviljong, noe
som har medført at deler av Aktivitetsskolen har måttet flytte på seg i oppstarten
Nasjonal satsing på realfag har økt timetallet i naturfag med en time/uke på mellomtrinnet.
Bekkelaget skole styrker også faget ved å dele elevgrupper på enkelte trinn, slik at det blir enklere å
gjennomføre naturfagforsøk.
Svømmeopplæringen på 4. trinn har doblet timetallet fra 10 til 20 timer/år.
Leseprøven i Nasjonale prøver 5. trinn er nå elektronisk, lik som for regning og engelsk.
Mer informasjon om dette finnes på Utdanningsetatens hjemmeside Udir.no.
Vi ønsker spesielt velkommen til skolens nye lærere: Kristin Kvalvaag og Charlotte Jakobsen (1. trinn),
Elisabeth Skolt og Marthe Tvethaug (2. trinn), Heidi Leet (3. trinn), Kristin M. Hanssen (4.trinn) og
Fredrik Vogth–Eriksen (6. trinn).
Skolen har fått ny sosiallærer Britt Hytjan, samt ny helsesøster Heidi Løken Aubert. Helsesøster vil
være på skolen tirsdag, onsdag og torsdag.
Ledelsen består av rektor Anette Reme, assisterende rektor Kim Steingrimsen, samt inspektørene
Marit H. Mansaray og Kristin Haavind.
Mer informasjon finnes på skolens hjemmeside: bekkelaget.osloskolen.no.
Leksehjelp fra uke 35.
Osloskolene tilbyr gratis leksehjelp totalt 8 timer per uke fordelt på 1.- 7. trinn. Bekkelaget skole
tilbyr 1 time per uke på 1.- 4. trinn og 2 timer på 5.-7. trinn. Foresatte på 1.- 4. trinn har fått eget
skriv med påmelding. Vi minner om at leksehjelpen er et supplement til foresattes oppfølging av
lekser.
5., 6. og 7. trinn har 1 time leksehjelp tirsdag etter skoletid der pedagoger er leksehjelpere. De har
også tilbud om leksehjelp onsdager kl. 7.30 – 8.30 på rom A 12 (A-bygg).
Vi oppfordrer elevene til å bruke leksehjelpstilbudet!
Foreldremøter, utviklingssamtaler og skriftlig vurdering
Kontaktlærere vil innkalle til foreldremøter i september. Først ut er foreldremøter på 1. og 4. trinn,
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henholdsvis 6. og 8. september. Tema på foreldremøtene er først og fremst årsplaner, prøveplaner,
trivselstiltak og hjem – skole samarbeid for trinnet.
13. september kl. 17 – 19 planlegger FAU i samarbeid med skolen en skolestartfest for 1. og 4. trinn
(elever og foreldre). Mer informasjon om dette kommer på foreldremøtene.
Skolen har dette skoleåret endret tidspunkt for utviklingssamtalene. Høstsamtalen kommer i
oktober/november, og vårsamtalen gjennomføres i april/mai. I utviklingssamtalen vil lærer, elev og
foresatte utveksle informasjon om elevens faglige og sosial utvikling.
Skriftlig vurdering for 1. termin sendes ut første halvdel av januar. Skriftlig vurdering for 2. termin
kommer i juni.
Trafikk
Utbyggingen på Holtet og oppgradering av Ekebergbanen utfordrer trafikkbildet for barn som skal gå
til Bekkelaget skole. Skolens FAU, driftsstyre og ledelse har engasjert seg i trafikksituasjonen, og har
hatt flere møter med Bymiljøetaten og Oslo Sporveier. Bymiljøetaten har bl.a. satt opp all stans
forbudt skilt i krysset Skoleveien/ Marienlundveien og parkering forbudt skilt i Marienlundveien. Vi
oppfordrer foresatte om å følge barna til skolen, gjerne danne følgegrupper. Dersom en må kjøre
barn til skolen henstilles det til å parkere et stykke fra skolen, for å gå det siste stykket. Skolen vil
minne om trafikkvakter (i regi av FAU) på elevenes lekseplan.
SMS og telefoner til skolen
Elevfravær p.g.a sykdom meldes skolen ved å sende en sms til 41716112 før kl. 08.25. Start
meldingen med BEK etterfulgt av klassekode. Eks. BEK 3A, Per er syk og kommer ikke på skolen i dag.
Systemet sender sms-en til riktig lærer med kopi til skolens postmottak. Foresatte får ikke svar på
sms-en, men vil bli kontaktet som før dersom barnet er savnet i klasserommet.
Telefonhenvendelser til basene på Aktivitetsskolen (AKS): Ring 41555209 til 1. trinn, - 802 til 2.trinn, 916 til 3. trinn og - 806 til 4. trinn.
Det kan til tider bli trangt i gangen ved 1. klassene. Det er derfor fint om barn som ikke benytter
morgenåpning på AKS venter ute til det ringer inn.
Minner om:




Barnas klær bør merkes. Gjenglemt tøy legges i kjeller i A-bygg.
Skolens lærebøker skal ha bokbind.
Ved endring av adresse, telefonnummer eller e-post meldes dette til skolens kontor.

Med ønske om et godt samarbeid i det nye skoleåret!
Vennlig hilsen
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