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Høsten er her med flotte høstfarger, men også med mørke morgener og ettermiddager. For
å bli sett i trafikken må vi 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.
Fellessamling og FN dag
14. oktober inviterte elever og lærere på 4. trinn til fellessamling i gymsalen. Tema var
verdighet og toleranse. Vertskapselevene hadde svært gode og rørende fremføring med bl.a.
sanger, rollespill og filmsnutter. Fellesskapsfølelse og samhørighet er viktig i forankring av
verdier!
21. oktober arrangerte tradisjonen tro elever og lærere på 7. trinn basar og
innsamlingsaksjon for hele skolen i gymsalen. Basaren brakte inn nesten 30 000 kr som går til
Røde kors og TV aksjonen. Tusen takk til alle som har bidratt!
Kultur
Skolen har fått nye kulturverter. Noen elever fra 6. trinn har vært på arrangør-kurs og fått
innføring i organisering, markedsføring, teknikk, lyd og lys.
Alle elevene på 3. og 4. trinn har vært på Litteraturhuset og hørt forfatter Jørn Lier Horst og
illustratør Hans Jørgen Sandnes fortelle om hvordan de jobber med bokserien Detektivbyrå
nr. 2.
Utviklingssamtaler
Kontaktlærere innkaller til 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 vil ha utviklingssamtaler i januar grunnet "bli kjent"- samtaler nå i høst.
Minner om at skriftlig halvårsvurdering for 1. termin kommer i første halvdel av januar 2017.
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.
Informasjonen fra prøvene skal danne grunnlag for underveisvurdering og kvalitetsutvikling
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på alle nivåer i skolesystemet. Elevene får en individuell rapport/ tilbakemelding etter
gjennomføring.
Praksisskole
Bekkelaget skole er dette skoleåret praksisskole for til sammen 16 lærerskolestudenter fra
HiOA. Det betyr at skolen vår har inngått et samarbeid med høyskolen der bl.a. studentene
deltar i undervisning og får veiledning fra øvingslærere. Elever på 4. og 6. trinn har derfor
besøk av studenter i to perioder à 2 uker. Vi tror samarbeidet med HiOA kan berike
Bekkelaget skole med tanke på skoleutvikling, o kanskje også i fremtidig rekrutteringsarbeid.
Aktivitetsskolen
Barna på skolens Aktivitetsskole (AKS) er i gang med mange gode læringsstøttende
aktiviteter. Kurs i regi av Forskerfabrikken på base 3 og svømmeopplæring på base 2 er
eksempler på to svært populære aktiviteter. To nykommerkurs som nok også blir populært
er tilbud om turn (med proff instruktør) på base 1 og 2, samt IKT kurs ("Koding med kidsa")
på base 4. Meld dere på!
Skolen venter i disse dager på et nytt lekeapparat i skolegården "flerhuske i sirkel".
Monteringen er blitt noe forsinket i påvente av deler, men vi gleder oss!
Bekkelaget skole har fått ny sosiallærer Linda Svanes, som i første omgang er i et vikariat
frem til 31.12.17.
Hilsen

Anette Reme
rektor
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