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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.
Alle barn skal føle seg trygge 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 skolestarten!
 Vennlig hilsen 
 Marte Gerhardsen, direktør i Osloskolen



Hva og hvordan skal elevene lære? 
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.

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

Læreplaner
Læreplaner er dokumenter som beskriver hva elevene skal kunne. De er felles for hele landet, og ligger på 
Utdanningsdirektoratets nettsider www.udir.no
Alle læreplanene er nye i år. De nye planene skal legge til rette for mer lek og utforsking i undervisningen.



Fagene på 1. og 2. trinn

Norsk

Matematikk

Naturfag

Engelsk

Samfunnsfag

Kunst og håndverk

Musikk

Kroppsøving

Kristendom, religion, livssyn og etikk (KRLE)



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.



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

 ▪ hjelper barnet å klare seg 
selv ved påkledning og 
spising



 
AKS er et tilbud fra skolen for barn før og etter 
skoletid. AKS åpner 3. 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)



Et trygt og godt skolemiljø
Alle elever har rett til å ha det trygt og godt på skolen.  
Det betyr blant annet at barnet ditt skal oppleve å 
høre til og være en del av et fellesskap.

Alle voksne på skolen har plikt til å passe på at 
barna har det bra. Hvis barnet ditt ikke opplever 
å ha det trygt og godt på skolen, er det viktig 
at skolen får beskjed.

Du kan snakke med lærer, 
medarbeidere på AKS, 
helsesykepleier, skolens 
ledelse eller en annen 
ansatt på skolen. Rektor 
skal sørge for at barnet 
ditt får hjelp. Hvis ikke 
barnet får det bedre, eller 
du opplever at skolen ikke 
følger opp med gode tiltak, 
kan du klage til Fylkesmannen.

Skolen har en handlingsplan for et 
godt skolemiljø og et skolemiljøutvalg som 
består av ansatte, foreldre og elever.



Tilbakemeldinger til elevene
Skolen følger opp hver enkelt elev, både faglig og sosialt. Elevene har rett til å bli involvert 
i sin egen læring, de skal forstå hva de skal lære og de skal skjønne hva som er forventet av 
dem.
To ganger i året er det utviklingssamtaler med kontaktlæreren, deg som foresatt og barnet 
ditt. Der får du vite mer om den faglige og sosiale utviklingen og dere blir enige sammen om 
hva det er viktig å arbeide med videre.

Prøver
I løpet av det første året får alle elevene en prøve i lesing og en prøve i regning. De heter 
kartleggingsprøver og er felles for hele landet. Prøvene hjelper lærerne til å finne ut hva 
eleven trenger ekstra hjelp til, eller om eleven trenger ekstra utfordringer.

Alle elever har rett til å bli hørt

Elevråd
Alle skoler har et elevråd, som består 
av elever. De skal passe på elevenes 
interesser i skolespørsmål. Elevrådet har 
jevnlige møter med skolens ledelse.

Barn og unge har rett til å si sin mening og deres mening skal bli tatt på alvor 
(Barnekonvensjonens artikkel 12).



Samarbeid med skolen
Du som er foresatt er en del av det utvidede klassemiljøet. Vi som jobber på skolen  
ønsker et godt samarbeid med deg.
De du vil snakke mest med, er kontaktlæreren. Noen ganger snakker du også med en sosiallærer eller 
ledelsen på skolen.

Beskjeder fra skolen

 ▪ Osloskolen har en app til mobilen som heter “Skolemelding”. I den kan du sende og få meldinger fra 
barnets lærer, og du kan si fra om fravær.

 ▪ På nettsiden til skolen kan du logge deg inn i “Skoleplattform Oslo”. Der finner du de samme meldingene 
som i “Skolemelding”. Du kan også se oversikt over fravær, fag og vurderinger.

 ▪ Skolene har egne nettsider med nyheter og informasjon om skolen.

Foreldremøter
På foreldremøtene møter du andre foresatte, lærerne, medarbeiderne i AKS og skoleledelsen. Her 
forteller skolen om hva som skjer på skolen og hvordan de jobber. På møtene snakker vi også om det 
sosiale miljøet på skolen og i klassene. Møtene planlegges sammen med foreldrekontaktene for hver 
klasse. Du som foresatt kan ta opp det du vil på foreldremøtene.



Rettigheter og plikter

Alle barn har rett til opplæring
Alle barn som bor i Norge har rett og plikt til grunnskoleopplæring. Du som er foresatt 
har ansvaret for at barnet får opplæring.

Bytte skole
Det er elevens bostedsadresse som avgjør hvilken skole eleven blir plassert på. Vil du 
bytte skole, må du sende brev eller e-post til skolen du ønsker at barnet ditt skal gå på.

190 skoledager i året
Elevene skal gå på skolen 190 dager per skoleår. Skoledager og ferier er felles for alle 
skoler i Oslo. Oversikt over skolenes ferier og fridager finner du på skolens nettside.
Du som foresatt skal sørge for at eleven møter på skolen hver dag.

Er barnet sykt, gi beskjed
Hvis barnet ditt ikke kan komme på skolen, skal du gi beskjed til skolen. Er barnet 
borte i mer enn tre dager, bør du sende inn en legeattest.
Er det sannsynlig at barnet vil være borte mer enn to uker, skal skolen sammen med 
deg vurdere om barnet skal få undervisning hjemme.

Permisjon eller fri
Eleven skal være på skolen, og får som regel ikke fri for å for eksempel reise på ferie. 
Det samme gjelder på dager det er prøver. Du kan søke om permisjon, og det er rektor 
som avgjør. Hvis eleven har vært borte fra skolen i mer enn 14 dager, blir eleven 
skrevet ut av skolen.

Regler for orden og oppførsel
Reglene for orden og oppførsel finner du på skolens nettside. Reglene er felles for hele 
Osloskolen. Hver skole kan bestemme at de skal ha flere eller mer utfyllende regler.

§



Hvis barnet ditt har spesielle behov
Noen elever trenger ekstra hjelp. Da kan de ha rett på spesialundervisning. Ta kontakt med skolen om ditt 
barn trenger hjelp.

Spesialundervisning kan være

 ▪ ekstra hjelp i den vanlige opplæringen

 ▪ eget opplegg på skolen

 ▪ spesialopplegg i en egen gruppe eller på en annen skole

Hvis skolen mener at en elev trenger spesialundervisning, tar skolen kontakt med pedagogisk-psykologisk 
tjeneste (PPT). PPT skal hjelpe barn som trenger ekstra hjelp og tilrettelegging. Du som er foresatt skal 
være involvert og si ja før skolen tar kontakt med PPT.



Minoritetsspråklige elever
Har barnet ditt et annet morsmål enn norsk eller samisk, kan han eller hun 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.

Har dere eller barnet ditt samisk bakgrunn, har han 
eller hun rett på undervisning i eller på samisk. 
Opplæring i samisk foregår på Kampen 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. 

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

Hvis dere har 
samisk bakgrunn





Andre som støtter elevene
Skolehelsetjeneste
Alle skoler har skolehelsetjeneste. Alle som arbeider i skolehelsetjenesten har taushetsplikt. 
Skolehelsetjenesten er gratis og tilgjengelig for alle skolens elever. Foreldre kan også ta kontakt. I 1. 
klasse tilbyr skolehelsetjenesten en skolestartundersøkelse med lege og helsesykepleier.

Tannlege
Skoleelever har rett til gratis tannbehandling frem til 
de fyller 18 år. Alle blir innkalt til tannlegesjekk. Om 
du velger privat tannlege til barnet ditt, må du betale 
alle utgifter selv.

Mobbeombud
Trenger du hjelp i en mobbesak, kan du kontakte mobbeombudet i Oslo. Mobbeombudet taler barnas og 
elevenes sak og har taushetsplikt. www.oslo.kommune.no/mobbeombud 

Barnevernet
Osloskolen samarbeider med barnevernet og barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP) for å hjelpe 
elever som har det vanskelig.
Alle som jobber på skolen har en plikt til å si fra til barnevernet om de blir bekymret for at en elev ikke 
har det bra eller kan være utsatt for noe skadelig. Barnevernet hjelper og støtter barn og familier som 
trenger det.



Andre tilbud til elevene
Kulturtilbud i skoletiden
Elevene får ulike typer kunst- og kulturopplevelser i skoletiden. Gjennom 
Den kulturelle skolesekken (DKS) vil elevene møte forfattere, se profesjonelle 
teater- og musikkoppsetninger og delta i verksteder med filmskapere og kunstnere.

Sommerskolen Oslo
Sommerskolen Oslo er et gratis tilbud i sommerferien til alle elever fra 6 til 19 år. På kursene kan elevene 
prøve for eksempel programmering, journalistikk, friluftsliv, foto, dans og drama. Alle kursene har fysisk 
aktivitet hver dag, for eksempel svømming.



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 en gratis og offentlig tjeneste  
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



Har du lyst til å ta 
ansvar på skolen?
Driftsstyret
Driftsstyret har ansvar for skolens økonomi og planer. I driftsstyret sitter 
foreldre, ansatte og eksterne som er valgt av bydelen. Rektor er sekretær 
for driftsstyret.

Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU)
Foresatte på skolen velger et arbeidsutvalg (FAU) med representanter fra 
hver klasse. FAU jobber med saker på vegne av alle foresatte og samarbei-
der med skolens ledelse. FAU samarbeider med AKS om planer.

Skolemiljøutvalg (SMU)
Skolemiljøutvalget skal passe på at skolen jobber med et godt skolemiljø. I 
utvalget sitter elever, foresatte, ansatte, skoleledelsen og kommunen.

Kommunalt foreldreutvalg (KFU)
I kommunalt foreldreutvalg sitter det foresatte fra hele Osloskolen, og er 
som FAU for hele Oslo. Utvalget er kontaktledd mellom foresatte og ledel-
sen i Osloskolen. Du kan lese mer på: www.oslokfu.no

De som sitter i utvalgene, har taushetsplikt
Alle som jobber på skolen har taushetsplikt. Det samme har du hvis du er 
med i driftsstyret eller andre utvalg. Du har også taushetsplikt om du er 
klassekontakt eller er med på leirskole eller ekskursjoner i skolens regi. 
Hvis du lurer på hva taushetsplikt betyr, spør skolen.
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