
Månedsbrev til barn og foresatte på Sentrum 

Kjære foresatte og elever,  

Da er vi kommet til september og skolen er godt i gang. Det har vært en fin oppstart her på 

Sentrum til tross for koronarestriksjoner. Gult nivå innebærer fortsatt mye fokus på 

håndhygiene, mindre lekeområder og lite samarbeid på tvers av trinn. Vi ønsker å takke dere 

elever og foresatte for forståelsen og samarbeidsevnen dere har vist i denne tiden – dere har 

virkelig vært enestående.  

Vi gleder oss over det nye uteområdet i øvre skolegård. 5-7. trinn bruker det i friminuttene 

og 1-4. trinn har tilgang i gymtimer/utetimer og på SFO. Det er flott å se hvor aktive elevene 

er. 

Nytt i år er nye læreplaner i fagene. Læreplanene er kalt «Fagfornyelsen». Ikke siden 

«Kunnskapsløftet» i 2006, har det vært like store endringer i fagene som nå. Endringene vil 

komme gradvis for elevene. De vil få kjennskap til nye læreverk, digitale læringsressurser, 

nye kompetansemål, og nye overordnede tverrfaglige temaer som vil påvirke 

undervisningen. Disse temaene er:  

 Demokrati og medborgerskap 

 Bærekraftig utvikling  

 Folkehelse og livsmestring  

Lærerne våre gleder seg til å arbeide med disse temaene i ulike fag sammen med elevene. 

Målet er at elever vil oppleve undervisning på skolen mer meningsfull og dagsaktuell. 

Læreplanene har også fått ny struktur, og det er lagt opp til mer fokus på dybdelæring. En ny 

overordnet del beskriver hvilke verdier og prinsipper grunnopplæring skal bygge på. Denne 

kan du lese her: https://www.udir.no/lk20/overordnet-del/ 

I månedsbrevene fremover vil vi presentere «månedens styrke». SMART står for Styrkefokus, 

Medvirkning, Anerkjennelse, Relasjoner og Trening. SMART skal bedre klassemiljøet og 

skolehverdagen for den enkelte ved å styrke sosial kompetanse. Det handler om å lære 

barna å se hva som er bra med seg selv og andre. På Sentrum jobber vi med styrker i 

prosesser der alle barna blir sett og hørt. Vi opplever at dette bidrar til å skape økt 

selvfølelse, identitet og tilhørighet, noe som igjen vil gi elevene økt trivsel og livskvalitet. 

 

 Til sist vil vi ønske en fin høst til alle barn, ansatte og foresatte ved Sentrum! 😊 



Månedens styrker 

 
I september jobber vi med styrkene «ansvarsbevissthet» og «mot».  

 

 

 

Ansvarsbevissthet: «Det er når vi tar ansvar for det vi gjør og det vi har». 

Mot: «Når vi gjør noe som er bra eller har lyst til, enda vi syntes det er litt skummelt». 

 


