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Elevrådskonferanse torsdag 16.03.2017 
Denne våren arrangerer Ljan skole elevrådskonferanse for første gang. Elevrådskonferansen er 
tenkt å være en årlig begivenhet - en arena der elever medvirker til et bedre læringsmiljø. Årets 
elevrådskonferanse vil foregå 16. mars. Elevrådsrepresentanter og vararepresentanter vil delta 
på vegne av egne elevgrupper, og de vil bearbeide innspill som alle elevgrupper har arbeidet 
med på forhånd. Konferansens tema bygger på resultater av elevundersøkelsen. 
Skolemiljøutvalget har utarbeidet følgende mål for elevrådskonferansen: Vi gjennomfører 
elevrådskonferansen 2017 for å bidra til økt læringsutbytte gjennom økt elevmedvirkning. 
Forarbeider til elevrådskonferansen og resultatene av arbeidet vil bli publisert i portalen. 
 
Elevrådets arbeid med forventinger til oppførsel på toaletter, i gangene og ute. 
Elevene har jobbet i klassene med forventninger og elevrådet har vært redaktører i dette 
arbeidet. Under ser dere plakatene som er utarbeidet for gangene på Ljan skole. 

 
Foreldreundersøkelsen gjennomføres 15.03.2017-07.04.2017 
Ta dere tid til å svare på årets foreldreundersøkelse! HUSK at svarene deres skal basere seg på 
dette skoleårets erfaringer som foresatte på Ljan skole. 

Vi ønsker å få høy svarprosent så vi er sikre på at tilbakemeldingene dere gir oss representerer 
alle foresatte. Undersøkelsen har 40 spørsmål og det vil ta mellom fem og ti minutter å svare. 
Spørsmålene handler om trivsel, trygt miljø, mobbing og kommunikasjon skole-hjem. Dere vil 
få mer informasjon på mail onsdag 15.03.2017. 

Revisjon av handlingsplan for et trygt, godt og inkluderende miljø 
Bystyret har bedt skolene tydeliggjøre aktivitetsplikten. Ljan skole vil gjennom halvårlige 
trivselsundersøkelser følge opp elever som sier ifra om krenkende hendelser. Videre vil 
kontaktlærer i elevsamtalen spørre hver enkelt. Inspektør vil, sammen med trinnets lærere, sette 
i verk tiltak ved behov. Skolen har ansvar for å fatte 9a3 vedtak hvis et barn føler seg krenket. 
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Vedtaket kan fattes på bakgrunn av elevens melding, kontaktlærers observasjon eller på 
bakgrunn av foresattes ønske om tiltak.  

Elevskader 
Hvis et barn skader seg på skolen, og dette medfører legebesøk, vil Bente på kontoret skrive 
skademelding og foresatte få tilsendt kopi av denne. Alle slike skader meldes inn til NAV og i 
skolens HMS portal. Skrubbsår, blåmerker og andre småskader prøver vi å ordne opp i på 
kontoret med plaster og trøst. Hvis barnet er veldig lei seg, ringer vi foresatte og informerer. 
Hvis du som foresatt lurer på eget barns eventuelle skade i løpet av skoledag eller på AKS ber 
vi deg kontakte kontaktlærer, baseleder eller kontoret, så skal vi være behjelpelige med 
informasjon. 

Trafikkagentene 
FAU har tatt initiativ til et samarbeid med Trafikkagentene. Trafikkagenten er et verktøy (en 
applikasjon) der elever kan melde inn positive og negative erfaringer med skoleveien sin. Det 
er foresatte som godkjenner om eleven får delta. Alle foresatte med elever på 4. - 7. trinn vil få 
en aktiveringskode i uke 10.  Bymiljøetaten vil på bakgrunn av innmeldingene gjøre skoleveien 
mer trafikksikker. Skolen vil sende ut mer informasjon til hjemmene i eget skriv. Hvis du har 
lyst å finne ut mer, kan du følge lenken http://www.trafikkagenten.no/ 

Sommerskolen Oslo 2017 gjennomføres i uke 26, 27, 32 og 33 
I år kan elever på 1.–13. trinn delta på over 64 morsomme og lærerike kurs i ferien. Elevene får 
utdelt årets sommerskolebrosjyre med kursbeskrivelser på skolen uken etter vinterferien. 

Onsdag 15. mars åpner påmeldingen til Sommerskolen Oslo 2017. Elever kan meldes på til og 
med tirsdag 21. mars. Svar om kursplass blir sendt til foresatte på SMS/e-post mandag 3. april. 

Oppussing sommer 2017 
I vinterferien fikk trappene i hovedbygget nytt belegg. Klasserommene i første etasje og 
gangene vil bli pusset opp i sommerferien. Videre vil blå gruppe og garderoben i AKS bygget 
få nytt gulvbelegg. 

Tilbud til 4. trinn 
Alle elever på 4. trinn, som ikke har AKS plass, vil få en invitasjon i ransel i uke 9 til å være 
med på koding for kidza i AKS tid. Koding for kidza for alle elever på 4. trinn vil starte opp 
onsdager i uke 10 fra kl. 13.30 -15.00 på skolens datarom. Aktiviteten vil foregå hver onsdag 
fremover til og med uke 16. Mer informasjon om KFK og påmelding beskrives i invitasjonen 
som kommer i ranselen. Spørsmål om tilbudet? Kontakt AKS- leder på epost: 
oystein.saebo@ude.oslo.kommune.no 
 
Med vennlig hilsen 
Ljan skole 
 
 
 
Annette Haslund Berit Lohne      Lene Fosser Minge  Øystein Sæbø 
Rektor   Assisterende rektor Inspektør   AKS leder 


