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LUSETJERN SKOLE – VI ER FORSKJELLEN 

Det nærmer seg juleferie på Lusetjern skole og vi har hatt en fin førjulstid med "Den levende 
julekalenderen". Kalenderen er et tiltak for å skape felles opplevelser gjennom ulike 
aktiviteter i desember. Jeg vil spesielt rette en takk til 3. og 5. trinn for flott og høytidelig 
Lucia markering og gudstjeneste i kirka. Vi er stolt over elevene som får vist frem så mange 
ferdigheter i forestillingene. Elevene våre har lært seg mange tekster som de har fremført 
under god ledelse av musikklærer Marit og kontaktlærerne. Takk for fine opplevelser. 
I desember har alle elever og lærere samtidig hatt et høyt faglig fokus og jobbet godt med 
fagene. 4. og 7. trinn har gjennomført to store prøver, i lesing og regning på tampen av året. 
I høst har både 1. og 2. trinn jobbet masse med ord og begrep og er allerede blitt flinke 
lesere og i januar er 6. trinn klar for Osloprøve i lesing. 
Skolens verdier: 
Under mottoet "vi er forskjellen", startet personalet skoleåret arbeidet med å bygge en 
felles verdiplattform. Skolens visjon "LÆRING og LIVSGLEDE", skal bli tydeligere gjennom 
verdier som elever og ansatte kan identifisere seg med. Gjennom flere runder i personalet 
har vår visjon og verdier blitt til: 
Læring og livsglede gjennom: 

- Samarbeid 
- Mot 
- Engasjement 
- Raushet 

I løpet av 2017 skal elever, foresatte og personalet jobbe med kjennetegn på verdiene. 
Elevrådet har allerede startet sitt arbeid og kommet med forslag til hvordan skolen kan 
jobbe videre med verdiene. Jeg lar derfor verdiene våre være overskriften i resten av 
julehilsenen. 
 
Samarbeid 
De fire standardene våre står fortsatt sentralt i arbeidet med å utvikle gode rutiner og 
robuste klasserom. For å komme i mål, må vi kunne samarbeide på tvers av trinn og fag. Vi 
må kunne samarbeide på tvers av roller uansett hvor en befinner seg i organisasjonen. 
 
Vi jobber kontinuerlig for å få felles forståelse og etterlevelse av standardene våre: 

1. Den gode timen 
2. Læringsmiljø ute og inne  
3. Skole – hjem samarbeidet 
4. Handlingsplan for å forebygge, følge opp og avdekke mobbing og krenkelser 

  
For personalet har det denne høsten blant annet betydd at vi har startet å utforske egen 
undervisning gjennom metoden Lesson Study. Lærere lykkes med "den gode timen" og 
lesing i alle fag er blitt et integrert begrep. Årshjulet for skole-hjem samarbeidet er i god 
utvikling sammen med FAU. AKS har startet et viktig arbeid med å forbedre samarbeidet 
mellom skole og AKS gjennom prosjekt lesing og regning.  
Selv om vi ikke er helt i mål, har mange av tiltakene for å skape et bedre læringsmiljø og et 
bedre skole- hjem samarbeid, virket, og vi opplever at skole- hjemsamarbeidet er styrket. 
Det er utrolig godt å ha et FAU som bidrar så positivt til å gjennomføre ulike aktiviteter og 
tiltak. 
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Mot: 
Vi vil takke alle de flinke Trivselslederne våre for den jobben de gjør med å skape et bedre 
læringsmiljø på skolen i friminuttene. Trivselsprogrammet fører til økt positiv elevaktivitet og 
trivselslederne viser mot og engasjement i sitt arbeid hver dag. 
Hver dag er våre medarbeidere opptatt av å ruste elevene til å mestre alene og sammen 
med andre.Det kreves mot å se muligheter, nye metoder og bryte mønster.  
Elevene våre leser bedre, regner bedre og vi har aldri hatt så gode resultat på nasjonale 
prøver på 5. trinn i engelsk som i år. Det kreves mot av våre ansatte å ikke gi opp, men ha tro 
på at vi kan klare å løfte hver enkelt og hverandre. Vi er stolt av det arbeidet hver og en 
legger ned for våre elever på Lusetjern. 
 
Engasjement:  
Vi er imponert over det engasjementet de unge elevene våre viser. Elevrådet har satt på 
dagsorden viktige saker som bedre fordeling av uteområdet, likestilling, og ikke minst har de 
gitt ut sitt første nyhetsbrev – "Lusetjern bladet". Vi blir både stolt og ydmyk over de flotte 
elevene. Elevrådet er en viktig stemme og ressurs i skolen. Elevrådet skal sammen med 
resten av skolen fortsette arbeidet med å få et bedre læringsmiljø for elevene. Det gjenstår å 
få rutinene våre godt innarbeidet. Ingen av våre elever skal oppleve mobbing eller 
krenkelser. Vi skal ha høyt fokus på dette, hver time, hver dag, hvert eneste friminutt. Det 
har vært en glede å jobbe sammen med FAU om ulike arrangement og vi setter sto pris på 
engasjementet FAU viser for at Lusetjern skole skal være et godt sted å lære. 
Raushet: 
Lusetjern skole har plass til alle og skal gi alle samme mulighet gjennom godt læringsmiljø og 
tilrettelegging for den enkelte. Det er et stort oppdrag og krever raushet på mange plan. I 
2016 startet vi opp med alfabetiseringsgruppe og mottaksgruppe og det har vært fantastisk 
å se hvordan alle våre elever har tatt godt imot våre nyankomne elever.  
Jeg møter stadig elever som hver dag viser raushet overfor sine medelever gjennom omsorg 
og nestekjærlighet. Vi har et sterkt ønske om at alle våre elever skal lykkes, og vi bygger opp 
systemer som kan gi alle våre elever gode rammer. 
 
Lusetjern skole – vi er forskjellen også i 2017: 
Vi skal fortsette å utvikle verdiene våre. 
Vi skal bygge enda bedre relasjoner mellom skole og hjem 
Vi skal ha enda bedre rutiner for å forberede, gjennomføre og følge opp prøver og 
kartlegginger. Skolens ledelse skal være mer ute i klassene for å følge opp læringsarbeidet. 
Sammen skal vi sikre våre elever en positiv faglig og sosial utvikling. 
2017 vil bli et nytt år med hardt arbeid fra elever, foresatte, lærere og ledere for å nå målene 
vi setter oss og løfte Lusetjern skole. 
Vi vil takke alle foresatte for at dere støtter opp om lærernes arbeid for å bygge gode 
klassemiljøer. Vi vil takke alle de flotte elevene våre og alle ansattes som fyller skolen med 
LÆRING OG LIVSGLEDE – vær raus, vis mot, engasjer deg, samarbeid! 
 
En riktig GOD JUL ønskes alle  
Velkommen tilbake til skolestart tirsdag 3.januar til vanlig skoledag 
 
På vegne av Lusetjern skole 

Nina Jutkvam    Gro H. Nesse  
Rektor     Ass rektor  


