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Kjære foresatte og elever ved Bakås skole!        

 
Godt nytt år alle sammen, her er første Ranselpost i 2016.  
 
Skolen og Driftstyret er godt i gang med nytt budsjett og skolens strategiske plan for 2016-2019. 
Elevene er godt i gang med temaundervisning om kroppen. Vi gymmer, regner, leser, tegner, har 
natur- og samfunnsfag, litt musikk og sang med kroppen som tema. Vi arbeider også på tvers av trinn, 
med undervisningsopplegg og noen timer. Skolen har stor tro på at ved å arbeide mer 
gjennomgående og med ett tema og flere fag samtidig, lager vi god og spennende undervisning. Det 
å ha et tema over 3 uker ser ut til å motivere elevene våre til å lære seg masse om kroppen. Kropp er 
topp! 
 
Parkering og kjøring til skolen.  
 

Vi ser at det kan oppstå farlige situasjoner på 
parkeringsplassen og oppfordrer alle kjørende 
foresatte til å vise ekstra hensyn til våre kjære 
gående elever. Hvis vi må kjøre elevene våre til 
skolen, rygger vi inn når vi skal parkere. Dette er 
oppfordringer både fra NAF og States vegvesen.  
 
Vi forholder oss også til at det ikke er lov til å kjøre i 
skolegården når elevene er på skolen og AKS. Og 
bare for sikkerhets skyld; skolegården er også det 
området nedenfor trappen.  
 
 

 
Skoleplattform Oslo. 
 
Dere har fått informasjon om at elever og lærere har fått nye digitale løsninger fra skolestart i år.  
Løsningen er åpen for foresatte også. På skolens nettside kan du nå logge deg inn i høyre hjørne på 
siden. Klikk "Logg Inn" og velg "Foresatte". Se vedlagte brosjyre på baksiden av arket, for mer 
informasjon.  
 
Når dere nå logger dere inn, vil dere få tilgang til fraværsmodulen, til itslearning, til 
meldingsverktøyet og til ulike informasjonssider. Vi ber dere om å være tålmodige med oss, vi vil 
legge ut stadig mer informasjon i ukene som kommer, slik at siden vil inneholde mye mer 
informasjon etter hvert. Etter 16. februar 2016 vil dere finne elevenes halvårsvurdering i itslearning. 
Halvårsvurderingen er den vi har som utgangspunkt for utviklingssamtalene som kommer i uke 9,10 
og 11. 
 
Vi håper dere får glede av denne nye kommunikasjonskanalen! 
 
 
 
Med vennlig hilsen  
Asgjerd Halseth  
Rektor  

Hvordan oppdra barn  
så de gleder seg til  

i morgen? 


