Informasjonsbrev til foresatte ved Luhr skole –
april 2019

Tegningen over er tegnet av Dominika på 7.trinn. Hun har deltatt i Lions internasjonale
tegnekonkurranse for barn med tema «Kindness matters». Over 400 000 barn fra 65 land
deltok i årets fredsplakatkonkurranse. Kun 116 bidrag nådde den internasjonale finalen.
Basert på kreativitet,orginalitet og tolkning av temaet, ble tegningen til Dominika tildelt en
av 23 hederspriser. Dette er første gang den norske vinneren har nådd så høyt i denne
konkurransen som har vært arrangert i 31 år, og vi på Luhr er stolte av Dominika!

iPad
Fra nyttår har alle skolene i Lørenskog begynt å bruke iPad i læringsarbeidet.
Hensiktene med å bruke iPad er flere, blant annet
- bedre tilpasset opplæring
- mer variert og kreativ undervisning
- vi løsriver oss fra lærebøkene og lar målene i læreplanen styre
- større mulighet for dybdelæring og vekt på kritisk tenking
- mer aktivitet blant elevene, - elevene produserer mer enn tidligere

- fokus på digitale ferdigheter
- økt læringsutbytte for elevene
Det er flere problemstillinger knyttet til bruk av iPad som skolens har drøftet med FAU, og vi
ønske å sende informasjon til alle foresatte om dette.
Håndskrift – i ny læreplan som er ute til høring nå er det et kompetansemål etter 2.trinn at
elevene skal kunne «skrive tekster for hånd og med tastatur». Etter 4.trinn skal elevene
kunne «skrive tekster på tastatur og med god og leselig håndskrift».
Dette betyr at elevene fortsatt skal øve på håndskrift i tillegg til å skrive digitalt.
Tastatur – skolen har gått til innkjøp av flere klassesett med tastaturer som lånes ut etter
behov. Vi vil gjøre en fortløpende vurdering på om det er behov for å kjøpe inn flere. Vår
erfaring er at mye av det daglige arbeidet fungerer godt uten tastatur, ved skriving av lengre
tekster er behovet for tastatur større.
Matematikk – vår erfaring så langt er at det har vært størst utfordringer med å tilpasse
matematikkfaget til bruken av iPad. Det har vært for mye kopiering av sider fra lærebøker,
noe vi ikke ønsker. Vi har dette halvåret jobbet mye med matematikkfaget, og vil ha økt
fokus på matematikk framover. Fra høsten vil matematikk være et felles satsingsområde for
skolene i distrikt 1 – Luhr, Fjellhamar og Fjellsrud.
Ergonomi – vi opplever at elevene arbeider mer variert nå enn tidligere. Elevene sitter
mindre stille ved sin egen pult, men bruker gangareal, grupperom, uteområdet i tillegg til
klasserommet når de arbeider, og arbeidsstillingene blir derfor varierte.
Lekser og hjemmearbeid – Noen foreldre har gitt uttrykk for at det er vanskelig å hjelpe
elevene med skolearbeid når de ikke har lærebok som man kan slå opp i. Vi jobber med å
lage digitale eksempler og regelbøker som elever og foresatte kan bruke dersom det er
behov for dette. En annen ting er at vi har som mål at lekser og hjemmearbeid skal være
tilpasset slik at det ikke er nytt stoff, men oppgaver elevene mestrer fra før som er
hjemmearbeid.
Dersom dere har spørsmål eller innspill rundt elevenes bruk av iPad, håper jeg dere tar
kontakt med skolen, enten til kontaktlærer eller til ass.rektor Dorthe Rundtom eller
undertegnede. Vi er trygge på at iPad er et godt læringsverktøy for elevene og ønsker gjerne
dialog med dere dersom dere lurer på noe i denne forbindelse.

Trafikk
Det er veldig mye biltrafikk i oppkjøringen til skolen, spesielt på morgen og ettermiddag i
forbindelse med levering og henting av elevene. Både trafikksikkerhetsmessig og miljømessig
ønsker vi at biltrafikken blir redusert, og oppfordrer til at elevene kommer seg til skolen til
fots eller sykkel. Dersom elever må kjøres oppfordrer vi til å slippe av elevene et stykke unna
skolen slik at elevene kan gå den siste biten.
Vi er med på gå-til-skolen-kampanje som er en konkurranse mellom klassene. Hjelp elevene
med å kunne delta på denne.

Viktige hendelser
Selv om nærmer seg sommer, er det mye som skal skje på skole før dette.
1. – 3. trinn er snart ferdige med gjennomføringen av statlige kartleggingsprøver i lesing og
regning. Prøvene brukes av skolen for å kartlegge hvilke elever som trenger tettere
oppfølging.
Luhr Grand Prix – i begynnelse av mai avholdes Luhr Grand Prix for 3. gang for 4. – 7.trinn.
Som de foregående år regner vi med mange fantastiske og kreative innslag, mange elever
har allerede begynt å øve. Noen innslag herfra vil bli presentert på 17.mai-arrangementet
på Luhr.
17.mai på Luhr – egen informasjon fra skole og komitè kommer.
Tirsdag 11.juni – Sommerfest kl 17.00 – 19.00. Vi vil også i år ha en felles sommerfest på Luhr
skole for klassene. Hold av dagen allerede.
Onsdag 19.juni kl 18.00 – skolens avslutning for 7.trinn. Vi inviterer elever og foresatte til en
markering av at skoletiden på Luhr er over.

Jeg vil til slutt igjen minne om Luhr skoles verdier, og håper dere merker disse i hverdagen og
i dialog med skolen.
På Luhr skole er vi lærende:
- Alle kan lære og mestre
 Vi reflekterer og stiller gode spørsmål
- Vi er motiverte og engasjerte
På Luhr skole er vi samarbeidende:
- Vi deler kunnskap med hverandre
- Vi kommer sammen fram til løsninger
- Vi kommuniserer godt og gir hverandre tydelige tilbakemeldinger
På Luhr skole er vi kreative:
- Vi er nysgjerrige og utforskende
- Vi bruker varierte læringsarenaer og læringsmetoder
- Vi tør å gjøre feil, og vi lærer av feilene våre
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