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Vel møtt til nytt skoleår!
Skolestart byr på spenning og forventning. Ved skolestart 21. august møter 4 494 elever til
grunnskolene i Lørenskog, 3 215 til barneskolene og 1 279 til ungdomsskolene.
I år er det første gang elever ønskes velkommen til skolestart ved Luhr skole. Skolen åpnet 1. mars,
og er derfor godt i gang med å etablere rutiner og tradisjoner sammen med elever, ansatte og
foreldre. Luhr skole er en 3-parallell barneskole for 1.-7. klasse. Ferdigstillelsen av Luhr skole vil
avhjelpe for elevtilveksten nord i kommunen. I løpet av høsten vil kommunestyret blant annet
behandle revidert plan for barnehage- og skoleutbygging i Lørenskog. Det er forventet fortsatt stor
vekst i elevtallet i årene som kommer, og planen legger premisser for fremtidige rehabiliteringer og
utbygginger i kommunen.
Stortinget har vedtatt nytt regelverk om skolemiljø, som gjelder fra 1. august 2017. Alle barn og elever
har rett til et godt og inkluderende læringsmiljø uten mobbing. Med ”læringsmiljø” menes kulturelle,
relasjonelle og fysiske forhold på skolen som har betydning for barnas og elevenes læring, helse og
trivsel. Det rådgivende og støttende teamet mot mobbing (RSTM), som ble etablert i Lørenskog i
2016, viderefører sitt arbeid og gir råd og støtte til både elever, foreldre og skoler som har behov for
bistand i mobbesaker. Henvendelser kan rettes per e-post til rstm@lorenskog.kommune.no, eller på
telefon til tlf.nr. 900 49 396. Se Lørenskog kommunes hjemmeside for mer informasjon.
Fra skoleåret 2017-2018 blir det obligatorisk å gjennomføre en ferdighetsprøve i svømming for elever
på 1.- 4. årstrinn. Formålet med ferdighetsprøven er å styrke svømmeopplæringen slik at elevene blir
svømmedyktige innen 4. trinn. Ferdighetsprøven i svømming består av syv øvelser som skal
gjennomføres som en del av opplæringen de første fire skoleårene.
Kommunestyret i Lørenskog har vedtatt at alle skoler og barnehager skal være miljøsertifisert innen
2020.Flere og flere skoler og barnehager i Lørenskog blir miljøsertifiserte og kan heise et Grønt
Flagg. Det grønne flagget er symbol på sertifiseringen. Grønt Flagg i Norge er del av den
internasjonale Eco-Schools ordningen, som eies og drives av Foundation for Environmental
Education (FEE). Skolene og barnehagene organiserer miljøarbeidet, og jobber med miljøprosjekter
innen ulike miljøtemaer, i henhold til miljøhandlingsplaner.
Skolene i Lørenskog har svært mange gode kvaliteter som skal bevares og videreutvikles. Våren
2015 vedtok Kommunestyret en plan som angir mål og retning for barnehagens og skolens
pedagogiske virksomhet. Denne høsten starter arbeidet med å revidere strategiplanen. I tråd med
gjeldende plan, vil skolene i hvert distrikt (ungdomsskolen med de tilhørende barneskolene) starte
opp et utviklingsarbeid hvor de skal samarbeide målrettet for å forbedre sin praksis. Prosjektet kalles
«Alle lærer», og har som mål å gi elever bedre tilpasset opplæring innenfor det ordinære
opplæringstilbudet. Arbeidet gjøres i samarbeid med Pedagogisk Psykologisk kontor (PPK), og det er
knyttet store forventninger til resultatene av dette utviklingsarbeidet.
Det er viktig å kvalifisere elever på den digitale virkeligheten som vi er en del av. Den teknologiske
utviklingen bidrar til endringer av fremtidens arbeidsmåter og yrker. Fra skolestart deltar tre skoler i et
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pilotprosjekt på bruk av iPad i opplæringen. Kjenn skole har allerede tatt i bruk iPad, og nå står
Benterud skole og Luhr skole for tur. Alle elever og ansatte ved disse skolene har egen iPad, og det
gjennomføres grundig opplæring av både elever og ansatte før oppstart. Vi har stor tro på at bruk av
digitale hjelpemidler, som blant annet iPad, vil gi bedre muligheter for tilpasset opplæring.
Velkommen til elever, foreldre og ansatte i Lørenskogskolen! Vi ønsker alle et godt og utbytterikt
skoleår!
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