Bekkelaget skole

Til hjemmene i januar 2017!
Godt nytt år!
Bekkelaget skole er godt i gang med ny innsats for læring i 2017!
Vi som skole har satt oss ambisiøse mål, vi skal sikre trygge klassemiljøer og holde høyt faglig fokus.
Elevene uttrykker: "For å lære trenger vi strenge og greie lærere, - som kan mye".
Ansatte på skolen, elever og foreldre skal bidra sammen i arbeidet med å tilrettelegge for best mulig
læringsvilkår!
Budsjett 2017
Endringer for 2017 som berører budsjettet er bl.a. elevtallskompensasjonen som er økt fra 85 % til
100 %, økt lærertetthet på 1.-4. trinn (videreføres våren 2017) og avvikling av en kommunal
styrkingstime fra høsten.
Bekkelaget skoles budsjett for 2017 er omtrent det samme som i fjor, hensyntatt lønns- og prisvekst.
Prioriterte områder i skolens budsjett er lærertetthet, lærebøker og lisenser, PC og Ipad, kultur og
ekskursjoner, samt kompetanseheving for personalet.
Strategisk plan 2017
Skolens tre prioriterte satsningsområder i det nye året er lesing, regning og arbeidsro.
God leseferdighet er det viktigste redskapet for videre læring! Å kunne ta i bruk effektive
lesestrategier i ulike tekster må modelleres og øves. Elevenes evne til å analysere og reflektere i
tekster skal styrkes. Variert lesetrening på skolen i alle fag og daglig lesetrening hjemme er
nødvendig for å bli en god leser!
I regning skal elevene øve mye på problemløsningsoppgaver. De skal kunne anvende automatiserte
regneferdigheter i tekstoppgaver. Elevene skal spesielt fordype seg i temaene algebra og måling.
Bl.a. skal temaene måling og brøk knyttes opp til praktiske fag som mat og helse, kunst og håndverk
og kroppsøving. Elevene skal utfordres på ulike nivåer!
Skolen har kjøpt inn "personlige" Ipad til elever og lærere på 4. og 6. årstrinn. Trinnene skal bl.a.
pilotere pedagogisk bruk av digitale ressurser som øker mulighet for differensiering og fordypning.
Elevenes arbeids- og læringsmiljø er viktig for trivsel og læring! Det jobbes spesielt med temaene
inkludering og ansvarlighet fra skolens sosiale kompetanseplan. Målet er at alle elevene skal kjenne
seg inkludert og bidra til et godt skole- og klassemiljø. Arbeid med klasseregler og tydelig
klasseledelse skal sikre god arbeidsro.
Elevene på 2. trinn arrangerer fellessamling for alle skolens elever 18. januar med tema vennskap.
I ukene 5, 6 og 7 arrangerer skolens elevråd ryddekampanje for klassene. Klær og sko skal være på
plass i garderober, og klasserommene skal være ryddige. Ryddighet gir trivsel!
I februar starter skolens kanonballturnering for 4.- 7. trinn.

Bekkelaget skole

Skolen har kjøpt inn klasseballer og annet utsyr til bruk i friminuttene.
Bekkelaget skole Aktivitetsskole
Aktivitetsskolen er godt i gang med å iverksette mange og varierte tilbud til barna; Allidrett, flamenco
dans, turn, sjakk, svømming, håndball og innebandy, matlaging og friluftsliv står på planen.
Skolens nye leder på Aktivitetsskolen Annette Heggdal er dessverre blitt forhindret fra å komme til
oppstart av året. Inntil videre vil baseleder Mevlut Darici vikariere som aktivitetsskoleleder. Skolen
leier inn Kari Arlund (tidligere koordinator) til noen administrative oppgaver.
Skolens inspektør Marit Mansaray følger opp planer og deltar i baseledermøter og i personalmøter
på Aktivitetsskolen. Dette er et av tiltakene for å styrke samarbeidet mellom Aktivitetsskolen og
skolen. Baselederne samarbeider ukentlig med lærere om faglige og sosiale mål på årstrinnet.
Spesielt fokus i samarbeidet er fagområdene naturfag og sosial kompetanse.
Leksehjelp
Skolen minner om leksehjelpstilbud etter skoletid for alle elever på 1.- 7. trinn:
Elever på 1. trinn (som er påmeldt leksehjelp) har tilbud mandag og tirsdag, 2. trinn tirsdag, 3. trinn
mandag og 4. trinn tirsdag.
Elever på 5., 6. og 7. trinn har tilbud om 1 time leksehjelp tirsdag etter skoletid, samt onsdag morgen
kl. 7.30 – 8.30 i 2. etg. A-bygg , rom A12.
Skriftlig vurdering og utviklingssamtaler
Skriftlig vurdering for høsthalvåret publiseres digitalt i It`s Learning i løpet av januar. Skriftlig
vurdering er en evaluering underveis, og skal være en mestringsbeskrivelse på utvalgte
kompetansemål innenfor fagene norsk, matematikk, engelsk, naturfag 5.-7. trinn og sosial
kompetanse. Skriftlig vurdering for 2. termin kommer i juni.
Det gjennomføres utviklingssamtaler i april og mai.
Lærere innkaller til foreldremøter:
Tirsdag 7. februar: 1. trinn
Onsdag 8. februar: 2. trinn
Onsdag 15. februar: 6. trinn
Torsdag 16. februar: 5. trinn
Tirsdag 7. mars: 4. trinn

Tirsdag 14. februar: 7. trinn
Tirsdag 28. februar: 3. trinn

Sms- ordning
Skolen minner om sms - ordningen der foresatte melder fra til skolen om helserelatert fravær for
barna. Dere sender en kort sms til 41716112 med kodeord BEK etterfulgt av "mellomrom" og
klassekode (eks. BEK 4B, Nils er syk og kommer ikke på skolen i dag). Sms – meldingen bør sendes
skolen før kl. 08.15.
Med ønske om et godt skole – hjem samarbeid i 2017!
Hilsen
Anette Reme
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