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Velkommen til Tøyen skole 

  

Vi har gleden av å ønske foreldre og elever velkommen til Tøyen skole. 

I dette brevet finner dere viktig informasjon vedrørende skolestart for elever som skal starte i 

1.klasse august 2020. 

Første skoledag er 17.august 2020 klokken 10.00. Oppmøte i skolegården. 

 
Angående førskoledag på Tøyen skole 
 
På grunn av Covid-19 viruset blir det dessverre ingen førskoledag for årets skolestartere. Derfor 

vil vi i dette brevet informere om ting dere trenger å vite før skolestart. Likevel kan det hende 

noen av dere har spørsmål. Da kan dere ta kontakt med skolen, og dere vil få svar på det dere lurer 

på. På skolens hjemmeside og på facebook vil vi legge ut en en film med hilsen fra personalet dere 

vil møte til høsten, samt en liten tur gjennom skolegården og førsteklassingenes klasserom.  

https://toyen.osloskolen.no/ 

https://nb-no.facebook.com/toyenskoleOGaktivitetsskole 

Sammen med dette brevet får dere:  

- Informasjon om Tøyen skole AKS. 

- Informasjon og påmeldingsskjema for sommerskole for skolestartere. 

 

Vi håper du som elev vil trives, og lære mye sammen med klassekamerater og lærere på Tøyen 

skole.  

Vi ser frem til flere år med godt samarbeid med dere foreldre/foresatte. 

Ta kontakt med skolen hvis det er noe dere lurer på. 

 Sentralbordet er åpent mellom 08.00–15.30  

 Telefon: 22666800 

 Besøksadresse: Hagegata 19, 0478 Oslo  

 E-post: toyen@ude.oslo.kommune.no  

 Hjemmeside: https://toyen.osloskolen.no 

Med vennlig hilsen 

 

Hilmar Flatabø  Maria Lihaug    Ada Jynge 

Rektor               Assisterende rektor                         Sosiallærer 

 

https://toyen.osloskolen.no/
https://nb-no.facebook.com/toyenskoleOGaktivitetsskole
tel:22666800
https://maps.google.com/?q=Hagegata+19%2c+0478+Oslo&z=15
mailto:toyen@ude.oslo.kommune.no
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Første skoledag på Tøyen skole 
 

Oppmøte vil være i skolegården. Der vil dere bli hilst velkommen av rektor og assisterende rektor. 

Barna deles så inn i grupper med sin kontaktlærer. Barna vil så være sammen med kontaktlærer og 

ha sine første skoletimer. Foresatte kan være med barna og se hvor klasserommet er, men må gå 

når barna er på plass i klasserommet. Imens barna har skoletime, inviterer vi foresate til 

informasjonsmøte på skolens personalrom.  

Dere møter barna ute i skolegården etter endt undervisning. Etterpå er det viktig at dere feirer med 

deres barn, og gjør noe hyggelig med dem. Nå er de blitt store skolebarn.  

 

Det vil bli servert frukt på skolen. Barna trenger derfor ikke å ta med seg matpakke. De trenger 

heller ikke ta med skrivesaker da de får låne alt de trenger. 

 

Slik kan en dag på Tøyen skole se ut: 

 
08.30-09.30 1. time Klassene starter gjerne med en 

samling der de går gjennom 

hvilken dag det er,  ukas 

bokstav, dagsplan osv. Ikke 

ulikt slik man gjør i 

barnehagen.  

09.30-09.45 Fruktpause  

09.45-11.00 2. time Fag med varierte aktiviteter. 

11.00-11.30 Spising  

11.30-12.00 Storefri  

12.00-13.30 3. time Fag med varierte aktiviteter 

13.30-16.00 (17.00) AKS Spising, så varierte aktiviteter 

ute og/eller inne.  

 

 

Ny start – alt du trenger å vite om ny skolestart 

Lurer du på hvordan den nye skolehverdagen vil bli. Vi samles på Tøyen bibliotek tirsdag 11. 

august klokka 17. 00 for å snakke om små og store forventninger og bekymringer rundt den nye 

starten. Sindre Andresen fra Tøyen Sportsklubb og Marit Edland-Gryt fra 5-årsklubben kommer 

og forteller om alt fra hva slags sko som er lurt å ha, klær, matpakke, hva som forventes av 

foreldre. Mer informasjon kommer på hjemmesiden og skolens facebookside i august. 
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AKS TØYEN SKOLE 

Alle barn som søker får plass på AKS. Vi har gratis deltidsplass på AKS. Det betyr at det er gratis 

å benytte AKS fra skolen slutter og frem til kl. 16.00. Dersom man ønsker å benytte seg av 

heldagsplass, må man betale for det. 

 

Ønsker man oppstart 3. august må man søke innen fredag 19.juni. 

Åpningstid heldag; kl. 07.30 – 17.00 

Åpningstid deltidsplass; fra skoleslutt til 16.00 

95-100 % av elevene deltar i AKS. 

 

Priser: 

Familiens samlede inntekt 
Til og med kr. 224 

694 

Fra kr. 224 695- 399 

456 

Høyere enn kr. 399 

456 

Månedlig betaling 

heldagsplass 
242,- 445,- 1029,- 

Månedlig betaling 

deltidsplass 
0,- 0,- 0,- 

 

Søking gjør du gjennom Oslo kommune sine hjemmesider; https://www.oslo.kommune.no/skole-

og-utdanning/aktivitetsskolen/ 

 
 

    

    

 

https://www.oslo.kommune.no/skole-og-utdanning/aktivitetsskolen/
https://www.oslo.kommune.no/skole-og-utdanning/aktivitetsskolen/

