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Vel møtt til nytt skoleår!
Tirsdag 16. august starter nytt skoleår for store og små i Lørenskogskolen. Ved skolestart møter
omkring 4650 elever til grunnskolene i Lørenskog, 3249 til barneskolene og 1403 til ungdomsskolene.
506 seksåringer møter til sin første skoledag i grunnskolen, og dette er det største 1. trinnskullet vi har
hatt i Lørenskog.
Lørenskog kommune er i sterk vekst, det ser vi rundt oss, og det opplever vi ved inntak til skolene
våre. Vi har rustet oss til veksten, og planlegging av nye skoler og utvidelse og rehabilitering av eldre
skolebygg vil være et kontinuerlig arbeid i årene fremover. Denne høsten vil den nye paviljongen på
Solheim skole stå ferdig.Paviljongen inneholder åtte klasserom. I februar 2017 tas den nye skolen på
Luhr i bruk. Den bygges som en treparallell skole. Parallelt arbeides det med planlegging av ny skole
på Fjellhamar.
Alle barneskolene våre er fra og med høsten 2016 med på et spennende nasjonalt forskningsprosjekt
kalt «Two teachers». To førsteklasser på hver skole deltar, en tiltaksklasse og en kontrollklasse. I
forskningsarbeidet skal det sees på hvilken betydning lærertetthet har for elevenes læring og
læringsmiljø. 6000 elever fordelt på ca. 150 skoler i landet er med, og forskningsarbeidet vil gå over
fire år.
1. juni etablerte Lørenskog kommune et nytt team som skal bistå elever, foreldre og skoler i
mobbesaker, Rådgivende og støttende team mot mobbing. Teamet består av ansatte i Lørenskog
kommune med ulik fagbakgrunn og erfaring. Teamet har et eget telefonnummer og e-postadresse
som finnes på skolenes og kommunens hjemmeside. Både elever, foreldre og rektor kan ta kontakt for
å få bistand fra teamet. For øvrig vises det til Utdanningsdirektoratets hjemmeside
www.nullmobbing.no, som gir barn, unge og foreldre informasjon om mobbing og rettigheter.
Utdanningsdirektoratet har også lansert en ny veileder om tilpasset opplæring, se
http://www.udir.no/tilpasset opplæring. Siden gir råd om hvordan skolen kan ivareta elevene ut i fra
deres forutsetninger.
Våren 2016 lanserte regjeringen en ny melding til Stortinget (Meld. St. 28, 2015-2016) om fag,
fordypning og forståelse. Det blir spennende å følge arbeidet med denne, og se hvordan dagens
læreplan vil endres for bedre å kunne ruste elevene til morgendagens samfunn.
Vi går nå inn i et nytt og spennende skoleår hvor vi både skal holde fast på det gode læringsarbeidet
som foregår ved skolene og utvikle skolene videre med bakgrunn i statlige og lokale satsinger.
Spesielt velkommen til nye elever og ansatte i Lørenskog kommune!
Med hilsen
Camilla S. Mathiassen
skolesjef
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