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Informasjon til foresatte på Ljan skole 
 
Skoleåret er godt i gang. Stemningen er varm og trygg i gangene, i skolegården og i 
klasserommene. Det er en fryd å få lov å være en del av dette!  
 
Tusen takk for mannsterkt fremmøte på høstens foreldremøter.  
 
Ljan skole vil være en Tenkeskole som utfordrer elevenes selvstendige tenking og refleksjon. 
Vi er spesielt opptatte av hvordan lærere og elever utvikler evnen til å stille utforskende 
spørsmål, dvs. spørsmål som går i dybden, og som ikke bare skraper på overflaten av et tema. 

Klassesett med laptopper 
Skolen har kjøpt inn et klassesett med nye laptopper til elevene. Skolen er nå oppgradert med 
bedre trådløst nett. Elevene setter tydelig pris på investeringen og har tatt disse i bruk. 
 
Rullegardiner i alle klasserom 
Gardinene i klasserommene på 2. - 7. trinn vil bli tatt ned i høstferien. Av hensyn til inneklima 
og muligheten for å se smartboardet klart vil nye rullegardiner bli montert etter høstferien. Vi 
gleder oss til å få et mer helhetlig estetisk inntrykk i klasserommene våre. Videre vil skolens 
gymnastikksal få rullegardiner, så forestillinger i regi av den kulturelle skolesekken får 
mulighet for å mørklegge ved behov. 
 
Leirskole  
Elevene på 7. trinn har nettopp vært på Solåsen leirskole. De har hatt fine opplevelser i båt og 
ute i naturen. Årets 6. trinn skal også dit til våren og det er bare å begynne og glede seg. Her 
kan du lese mer om Solåsen leirsted http://www.solasen.no/ 
 
Geitemyra matkultursenter for barn 
6. trinn har vært på Geitemyra tre hele dager denne høsten. Tema har vært "spiselig naturfag". 
Elevene har vært med på å dyrke grønnsaker, laget mat, lært om kompostering og hatt helt 
fantastiske dager. Ekstra gøy ble det når tre ministre kom på besøk mens elevene var der. 
 
Nasjonale prøver 5. trinn  
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 på alle nivåer i skolesystemet. Nasjonale prøver gir 
informasjon om elever på alle nivåer. Derfor har prøvene både lette og vanskelige oppgaver. 
For første gang er leseprøven digital.  
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Nasjonale prøver gjennomføres i uke 42 og 43. Vi ber om at alle tannlegetimer, legetimer eller 
annet legges utenom undervisningstiden. På Utdanningsdirektoratets hjemmeside  
http://www.udir.no/ kan du lese mer om nasjonale prøver.  

Løp i regi av FAU 
FAU arrangerer også i år Nyabondo-løp for å bidra til bygging av en skole for døve barn i 
Nairobi, Kenya. Løpet gjennomføres onsdag 19/10 i kl. 12.00 – husk at barna trenger sponsorer 
og at FAU trenger ca. 15 frivillige voksne for å gjennomføre løpet. Barna får med info-ark etter 
høstferien – ta gjerne kontakt med FAU (fauleder@gmail.com) nå om du kan være frivillig. I 
fjor løp barna inn over kr 60.000 som går rett til å gjøre skolen i Kenya bedre. Vi håper på like 
stort engasjement i år, så barna også ser at de med en liten innsats kan bidra til å gjøre livet mye 
bedre for andre barn som ikke har det like godt som dem.  
 
SMS løsning for melding av sykdom, tannlege, lege o.lign. 
Ros til alle foresatte for å ha tatt i bruk SMS som meldingsbok. HUSK at alle meldinger må 
sendes før kl. 08.00. Lærer leser disse før undervisning. Meldinger sendt i undervisningstiden 
vil ikke bli lest samme dag.  
 
Roald Dahl ble født for 100 år siden. 
Ljan skole har tradisjonen tro bokuke i uke 45. I år er Roald Dahls bøker og forfatterskap felles 
tema for alle trinn. Følg med på ukeplaner for å se hva ditt barns trinn gjør denne uken. Ljan 
skole har lånt alt Deichmanske har av klassesett denne uken. Sjekk hjemme om du har bøker, 
filmer eller lydbøker av Roald Dahl som klassen kan låne. 5. trinn arrangerer bokkafe. Send 
med brukte barnebøker fra uke 43 og gi til egen kontaktlærer. Overskuddet fra boksalget brukes 
til å kjøpe nye bøker til biblioteket. 
 
Aktivitetsskolen legger til rette for at elevene kan være forfattere og illustratører denne uken. 
Bøkene de lager blir utstilt i slutten av uken. Informasjon vil komme fra AKS før bokuken. 
 
Aktivitetsskolen 
AKS melder om fine turdager gjennomført på fredager i august og september. Tema har blant 
annet vært mål og vekt av gjenstander funnet i naturen. Fredag 16.09.2016 hadde AKS en 
spennende fotballturnering i strålende vær på Hundejordet. Hvis du har lyst å se bilder fra disse 
turene kan du sjekke Facebook- siden til AKS. 
 
Vi ønsker alle en god høstferie. 
 
 
Med vennlig hilsen 
Ljan skole 
 
 
Annette Haslund Lene Fosser Minge Berit Lohne   Øystein Sæbø 
Rektor   Inspektør  Assisterende rektor  AKS leder 
  
 


