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Vi gleder oss til du kommer!

Alle vi i Osloskolen gleder oss til å ta imot barnet ditt på skolen til høsten. 

Første skoledag er en merkedag i familien. Mange 
gleder seg lenge til dagen, og noen gruer seg 
kanskje litt. Men uansett skal du vite at vi skal gjøre 
vårt beste for at ditt barn skal få en god skolestart.
Ditt barn skal føle seg trygg og velkommen på 
skolen. Vi som jobber her og dere som er foreldre 

skal samarbeide for at barna skal få en god start 
og trives på skolen.
Uansett hva barnet ditt allerede kan, skal lærerne 
møte alle der de er. Vi skal motivere og gi lærelyst, og 
vi skal inspirere og motivere elevene. Jobben vår er  
å hjelpe hver enkelt elev til å strekke seg litt lenger.



Nå gleder vi oss til å bli bedre kjent med barnet ditt og med deg.

Lykke til med skolestart!
 Vennlig hilsen 
 Marte Gerhardsen, direktør i Osloskolen



Barn lærer forskjellig
Barn er nysgjerrige, spontane og gleder seg over å utforske verden. Det verdsetter vi. 

Læreren blir godt kjent med alle elevene, hva de kan, hva de interesserer seg for og 
hvordan de lærer best.

Det er mange forskjellige måter å få undervisning på – sammen med hele klassen i 
klasserommet, i mindre grupper i og utenfor klasserommet, alene sammen med lærer 
eller på tur med hele trinnet.

Alle er en del av fellesskapet selv om opplæringen tilpasses elevenes ulike behov.

 
Det er nok mye du lurer på. For at du skal få svar på noen spørsmål og for at skolen 
skal oppleves som et trygt og godt sted å være, vil skolen ta kontakt med alle barn og 
foresatte før sommeren.

Barnet ditt har mange erfaringer og mye kunnskap, både hjemmefra og fra barnehagen. 
Skolen skal bygge videre på det barna allerede vet og kan.

De første skoleårene lærer barnet ditt å lese, skrive og regne. Barna lærer også  
å samarbeide, lytte til hverandre, uttrykke sine tanker og meninger og være en god 
klassevenn.

Læreplaner er dokumenter som beskriver hva elevene skal kunne. De er felles for hele 
landet, og ligger på Utdanningsdirektoratets nettsider www.udir.no

Hva og hvordan skal elevene lære?



Før skolestart er det lurt at 
dere gjør dette hjemme

 ▪ leser masse for barnet

 ▪ snakker sammen om hva ord 
betyr

 ▪ tøyser og tuller med lyder i 
språket

 ▪ spiller spill sammen, teller 
og venter på tur

 ▪ øver på å kle på seg selv



Snakk om hva dere ser på bildet! 

Hva gjør barna?
Brøle har gjemt seg på bildet – kan du finne ham?
Hvordan tror du det ser ut i klasserommet?
Gå på jakt etter S-lyden! Hvor mange ord fant du? Kan du finne ord som rimer?
Det er flere bokstaver på bildet – kanskje du kjenner igjen noen?
Kan du finne alle de blå ballene på bildet? Hva er det flest av, rosa eller gule 
blomster?
Hvilke former ser du? (trekanter, firkanter og sirkler)





 
AKS er et tilbud fra skolen for barn før og etter 
skoletid. AKS åpner 2. august.
Alle førsteklassinger får gratis deltidsplass på AKS. Husk at du må 
søke om plass selv om det er gratis. Du melder barnet ditt på AKS i 
søknadsportalen, som du finner på skolens nettside. Der kan du også 
lese mer om hva som skjer på AKS på skolen barnet ditt går på.

AKS er både utviklende og gøy!

Aktivitetsskolen (AKS)



Rettigheter og plikter

 ▪ Alle barn som bor i Norge, har rett og plikt til grunnskoleopplæring. 

 ▪ Du som er foresatt har ansvaret for at barnet får opplæring. 

 ▪ Elevene skal gå på skolen 190 dager per skoleår. 

 ▪ Skoledager og ferier er felles for alle skoler i Oslo. 

 ▪ Eleven skal være på skolen, og får som regel ikke fri for å reise på ferie. Du kan søke 
om permisjon, og det er rektor som avgjør. 

 ▪ Noen elever trenger ekstra hjelp. Da kan de ha rett på spesialundervisning. 

§



Har dere eller barnet ditt samisk bakgrunn, har 
barnet rett på undervisning i eller på samisk. 
Opplæring i samisk forgår på Nedre Bekkelaget skole 
eller som fjernundervisning. Eleven får skyss til og 
fra skolen. Hvis minst ti elever i Osloskolen ønsker 
opplæring på samisk, skal Osloskolen tilby det. 

www.oslo.kommune.no/skole-og-utdanning/
sprakopplaring/undervisning-i-samisk

Hvis dere har 
samisk bakgrunn

Minoritetsspråklige elever
Har barnet ditt et annet morsmål enn norsk eller samisk, kan de få ekstra opplæring 
i norsk eller morsmålet sitt. Det er tre typer ekstra opplæring.

▪ Særskilt norskopplæring er en forsterket, tilpasset opplæring i norsk.

▪ Tospråklig fagopplæring er opplæring i fag på norsk og på elevens morsmål.

▪ Morsmålsopplæring er opplæring i elevens eget morsmål.



Skolens ledelse og ansatte
Rektor har ansvaret for skolen og AKS. Som oftest har rektor i tillegg en assisterende rektor, en eller 
flere undervisningsinspektører, sosiallærer og AKS-leder.
Hver klasse har en kontaktlærer. Hver klasse eller gruppe har også andre lærere og assistenter.

Om Osloskolen
Osloskolen er en del av Oslo kommune. Det betyr at skolen er gratis for alle som bor i Oslo.
Vi er over 15 000 ansatte og har mer enn 93 000 elever og lærlinger.

www.oslo.kommune.no/skole-og-utdanning
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