
 

Ranselpost uke 14, 2016 
Kjære foresatte og elever ved Bakås skole!        

 
April er her og nå skjer det etter hvert mange spennende ting fremover på skolen. Denne uken 
kommer inspektør Ingjerd Tresaker og elver fra Ellingsrud ungdomsskole og besøker 7.trinn. 15. april 
er det en liten fridag før 7. trinn har kartleggingsprøve i Naturfag uken etter.  6. trinns lærere er i god 
driv med å planlegge Naturfagsprosjektet. Tema er Ulv og skolen har fått penger til viltkamera og 
lavvo fra Den Naturlige Skolesekken. 6. trinn får selvsagt gleden av å ta i bruk utstyret først.  
 

I mai er det fridager den 5. og 6. og i år som mange år tidligere er det 
noen inneklemte fridager rundt 17. mai. Hvert år går Bakås skole i 17. 
maitog med under halvparten av elevene tilstede. I fjor var det ca. 90 
elever som gikk. Dette er en flott dag å vise fram pyntede og feststemte 
elever som feirer nasjonaldagen med barnetog. Jeg ønsker at flere av 
elevene våre blir med på denne feiringen i år. Først og fremst fordi det 
er en viktig å markere nasjonaldagen, men vi er en liten skole og 

dermed er det viktig at alle stiller opp. Skolen bruker også en del penger på transport og lønn, så 
sånn sett hadde det vært fint om flere elever fikk glede av det. Skolen går som nummer 10 i år. Det 
betyr at vi er ferdige ved Rådhuset ca. kl. 11. Kontaktlærere sender ut påmelding senere og føler opp 
at så mange som har mulighet deltar.  
 
Skolens foreldre- og elevkveld arrangeres i år 24. mai. Temaet for markering av 
Verdens dag for kulturelt mangfold, dialog og utvikling blir i år: Hvilke 
nasjonaliteter har elever/elevenes foresatte ved Bakås skole? Og hvordan sier 
man vennlige ting til hverandre på skolens ulike språk. Hva heter det for 
eksempel å være en god venn på albansk og hva er tusen takk på oromo?  
 
En liten ting til som dere kan få vite: Da jeg spurte Elevrådet om hva de ønsket 
å fortsette med på elev- og foreldrekvelden svarte de blant annet dette:  

 Det er veldig fint å vise frem til mamma og pappa hva vi gjør på skolen. 

 Det er hyggelig å ta den quizen sammen med mamma eller pappa. 

 Og så er det kult med tautrekking   
Det forteller iallfall meg at elevene våre setter pris på at dere kommer og viser interesse for hva de 
gjør. Det er også svært hyggelig at det å gjøre ting med foreldrene sine, står høyt i kurs.  
 
Det ser ut til at Trivslesgruppene fungere svært godt på noen trinn. Det er skolen svært glad for å 
høre om fra FAU. FAU kommer til å ha en liten ringe/SMS/mail runde til de klassene som ikke lykkes 
så godt. Gjennom et felles ansvar for et godt skolemiljø bidrar blant annet foresatte ved Bakås skole 
gjennom Trivslesgruppene. Ikke vent at noen andre gjør dette. Ta et tak selv, er min oppfordring! 
 
Å ha eleven sin på skolen er en rettighet, men det følger også med noen plikter blant annet for 
foresatte. Tenk igjennom hva ditt barn trenger av din tid, omsorg og engasjement for å klare seg best 
mulig på skolen; sosialt og faglig. Kan du bidra for eget og andres barn ved å invitere til lek og 
aktivitet inne eller ute? Skolen forventer at foresatte hjelper barnet sitt med lekser. Tenk igjennom 
hvordan du som forelder kan bygge eget barn opp gjennom å oppmuntre dem til innsats og til å gjøre 
sitt beste. Ha forventninger til barnet ditt og still krav til dem, som de kan lykkes med. Når de 
opplever mestring kan de overkomme mange vanskeligheter.  
 
Ha en fin fin våruke! 
Mvh Asgjerd Halseth  



 

Rektor Bakås skole  


