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Vinterbrev for Myklerud skole, februar 2018    

                                 

Kjære foreldre/foresatte og elever ved Myklerud skole.  
 
Vinteren kom sent, men i år har vi vært heldige med masse snø og kaldt vær over en lang 
periode. Friminuttene er preget av mye lek og moro med snøballkasting på blink, aking, 
snøhulebygging og andre vinteraktiviteter. Det er høyt læringstrykk i klasserommene, og det blir 
godt med en liten pustepause nå som det endelig er vinterferie. 
 

 
Vinteraktivitetsdag 

Fredag 2. februar hadde skolen vinteraktivitetsdag for hele 
skolen. Det var en kald vinterdag, men værgudene var på 
vår side med sol og knallblå himmel. På Wetlesenjordet var 
det mange aktiviteter som skiskyting, moroløype, en litt 
lengre skitur for de som ville det og aking. Elever på 
mellomtrinnet fikk tilbud om en tur til Brattbakken.  
 
Disse dagene er viktig for både elever og voksne. Elever på 
tvers av klasser og trinn er sammen i andre omgivelser, nye 
møter oppstår og mange oppdager andre barn som de kan 
ha det hyggelig med. Gode opplevelser skaper glede og 
samhold for både elever og voksne på skolen. 
 
 

Vurdering for læring 
På Myklerud skole legges det til rette for god lærings- og vurderingspraksis i klasserommene 
gjennom at lærerne får rom til å utøve sitt pedagogiske skjønn utfra kunnskap om hva som gir 
elever best mulig læring. Det at elevene vet hva de skal lære (tydelige mål og kriterier), får gode 
tilbake- og fremovermeldinger (underveisvurdering), samt at de selv medvirker i egen 
læringsprosess, er viktige forutsetninger for å sikre faglig læring og sosial utvikling. I tillegg er det 
viktig at hjem og skole spiller på lag og samarbeider tett rundt barnets utvikling.  
 
En gang i halvåret inviterer skolen til utviklingssamtaler for elev og foresatte. Det siste året har 
skolen endret innholdet i samtalene for å sikre at eleven får gode, konkrete fremovermeldinger 
om hva han/hun skal arbeide videre med i de ulike fagene og i tråd med kunnskap om god 
vurderingspraksis. Vi håper derfor at dere som foresatte opplever samtalene som mer 
dialogbasert med fokus på mestring og utvikling ved at lærer gir tydelige, konkrete 
fremovermeldinger om hva eleven skal arbeide med videre frem til neste samtale. 



 

 
 
Et godt og trygt læringsmiljø 
Alle elever har rett til et trygt og godt læringsmiljø. En god dialog mellom skole og hjem er en 
forutsetning for at vi skal lykkes i vårt arbeid. Skolen er en arena der mange barn er sammen, 
et sted der gleder deles, men også et sted hvor vanskelige situasjoner mellom barn kan 
oppstå. Lærere og assistenter er her for at deres barn skal ha gode skoledager, både faglig og 
sosialt. De skal støtte, veilede og korrigere barna i de situasjonene der dette er nødvendig. 
 
Det er mange voksne ute i hvert friminutt. Alle går med gule vester. Noen har ansvar for et 
område, noen har ansvar for enkeltelever og enkelte observerer/følger ekstra med på barn 
vi vet trenger ekstra støtte/hjelp i ulike sosiale situasjoner. Snakk gjerne med barnet ditt om 
han/hun skal gjøre dersom det oppstår en situasjon hvor det er behov for hjelp fra en 
voksen: 

1.Gå fra situasjonen 
2. Finn en voksen med gul refleksvest og få hjelp eller støtte. De voksne er der for 
elevene. 

 

Til slutt en oppfordring til alle foresatte er at elevene møter presis til skolestart 
hver morgen: 
Mange elever kommer sent til skolen eller blir levert for sent av foreldre. Dette påvirker 
oppstarten av dagen. Det går utover dyrbar tid som skal brukes til læring og er forstyrrende for 
resten av klassen. 
 
På mandag og torsdag starter elevene kl. 09.00. Øvrige dager kl. 08.15.   
 
Elevene skal stå klare utenfor klasserommet når det ringer inn til første time. Foreldre må derfor 
levere barnet sitt i god tid før oppstart, eller påse at barnet går tidlig nok hjemmefra slik at 
han/hun er utenfor klasserommet når det ringer inn. Skolen vil følge dette ekstra opp etter 
vinterferien. Foresatte til barn som kommer for sent til skolen vil bli kontaktet av lærer.  
 
Skolen skal være et godt sted å være, men også et godt sted for å lære. Da må alle komme presis 
til timene. 
 
På vegne av lærere og assistententer ved skolen og SFO, ønsker jeg dere GOD VINTERFERIE! 
 
 
Vennlig hilsen 

 
Janicke Ruud, rektor 
 


