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Tittellysbilde bilde 1

Endelig er dagen her!

Velkommen til 
Lindeberg skole!

Lindeberg skole
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Barn kan bekymre seg

Finner jeg fram?

Er de voksne der?

Hvor er do?

Hva er rektor?

Er friminutt og frikvarter det samme?

Hjelp barnet til å sette ord på mulige 
løsninger



Oslo 2019

Det er lov å endre 
bakgrunnsfarge.

På sider med positiv 
logo benyttes alltid 
lyse bakgrunnsfarger.

Sørg alltid for god 
lesbarhet/kontrast 
og følg lovlige farge
kombinasjoner.

Godt å være selvhjulpen

Kle på seg selv og knyte skolisser

Klare seg selv på do

Holde orden på klær i garderoben

Holde orden på det som er i sekken

Vente på tur

Øve seg på å spise matpakka
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Organisering Lindeberg skole

Rektor: Bjarte Buen

Assisterende rektor: Hans Sigurd 
Gundersen

Undervisningsinspektører: Yasmin 
Naz, Ebi Rezvan og Eirik 
Aarsæther

To sosiallærere: Anders Schøyen 
Paulsberg og Laila Faksvåg-
Fleines

Forkontoret: Kikki og Saruthai

Vaktmester: Frede

Lærere
• Kontaklærer til hver klasse og 

faglærere i enkelte fag

• Læringsassistenter
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Hva og hvordan skal elevene lære?

Barna skal lære seg grunnleggende 
ferdigheter de første skoleårene

De skal også lære seg å samarbeide, 
lytte til hverandre, uttrykke sine tanker 
og meninger og være en god klassevenn.

Barnas nysgjerrighet, spontanitet og 
glede over å utforske verdsettes, 
oppmuntres og brukes i opplæringen.
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Fag og grunnleggende ferdigheter 

Læreplaner og grunnleggende 
ferdigheter

• Alle fag har nasjonale læreplaner med 
kompetansemål som beskriver hva elevene 
skal mestre på ulike trinn. Skolene lager 
lokale planer.

Læreplanene beskriver også hvordan 
grunnleggende ferdigheter skal inngå i 
fagene. Barna skal kunne...

uttrykke seg muntlig

lese

skrive

regne

bruke digitale verktøy

Fagene på 1. og 2. trinn:

Norsk 7,5 timer

Matematikk: 4 timer

Naturfag: 1 time

Engelsk: 0,5 time

Samfunnsfag: 1 time

Kunst og håndverk: 1,5 time

Musikk: 1 time

Kroppsøving: 1,5 time

Kristendom, religion, livssyn og etikk (KRLE) 1 time

Livsmestring: 0,5 
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Slik kan en skoledag se ut på 1. trinn

30 minutter til spising

15 minutter lillefri

40 minutter storefri
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Tilpasset opplæring 

Alle elever skal få opplæring tilpasset sine evner og forutsetninger. Elevene 
kan få undervisning på ulike måter: 

• Med hele klassen i klasserommet

• I mindre grupper 

• Alene med lærer

• På tur med trinnet 

Elever som ikke kan få utbytte av det ordinære opplæringstilbudet, har rett 
til spesialundervisning. Skolen vurderer behov, og kan henvise til vurdering 
hos PPT (pedagogisk-psykologisk tjeneste) 

Elever med et annet morsmål enn norsk og samisk har rett til særskilt 
norskopplæring. 
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Trygt og godt skolemiljø 

Alle elever skal ha det bra på skolen 

Aktivitetsplikt: Alle voksne på skolen 
har plikt til å følge med på hvordan 
elevene har det. Skolen skal aktivt gjøre 
en innsats for å forebygge mobbing, og 
undersøke all mistanke om eller 
kjennskap til at en elev ikke har en trygg 
og god skolehverdag. 

Handlingsplan: Skolen har en 
handlingsplan som beskriver hvordan de 
jobber for å forebygge, avdekke og 
håndtere mobbing og andre krenkelser. 
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Skolen skal følge hver enkelt elevs faglige og sosiale utvikling

Underveisvurdering 

• Hva mestrer elevene? 

• Hva må de jobbe mer med?

Elevsamtale

• Kontaktlærer to ganger i året om trivsel, faglig og sosial utvikling 

Halvårsvurdering og utviklingssamtale

Kartleggingsprøver på 1. trinn: 

• Lesing 

• Regning 
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Aktivitetsskolen – AKS 
AKS er et aktivitetstilbud før og etter 
skoletid. 

For elever på 1.-4. trinn

Åpner 1. august 

Elektronisk søknadsskjema på nett 

Læringsstøttende arena – skal bidra til 
faglig, sosial og fysisk utvikling for 
elevene 

Gratis deltidsplass etter skoletid for 
alle elever på 1.-4. trinn
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Gratis deltidsplass i AKS til alle elever på 1.-4. trinn

Hva dekkes av gratis deltidsplass?

Hver dag: 12 timer i uken fordeles jevnt daglig 
etter skoletid

Ferier: To fastsatte dager per uke

Planleggingsdager/inneklemte fridager i 
skoleåret: Halv dag ( 4,5 timer)

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

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

Leder 
aktivitetsskolen 
Lindeberg: Kristin 
Øidvin

Baseleder base 1-
2: Miriam 
Eunice Sundquist

Baseleder base 3-
4: Carina Aimée 
Skjøld

Aktivitetsskolen er åpen fra kl. 7.30–8.30 og fra 
skolen slutter til kl. 17.00 hver dag.

I ferier er AKS åpent fra kl. 7.30–17.00, med unntak 
av juli hvor AKS er helt stengt.

Barn med deltidsplass kan bare benytte AKS deler 
av åpningstiden når det er ferier. Dette avtales med 
aktivitetsskolen. Det er som regel påmelding til de 
ulike feriene. Dette for at AKS kan planlegge antall 
voksne på jobb.

Tlf på dagtid 07:30-13:30: 954 83 155
Base 1 (1.-2.trinn) kl 07:30-17:00, tlf 917 54 883
Base 2 (3.-4.trinn) kl 07:30-17:00, tlf 917 45 587
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Rammeplan for Aktivitetsskolen (AKS)

Sikrer at elevene får et mangfold av spennende aktiviteter fordelt på ulike 
målområder Rammeplan for Aktivitetsskolen (AKS) 

Sikrer en helhetlig organisering av tilbudet preget av struktur og 
forutsigbarhet Rammeplan for Aktivitetsskolen (AKS) 

Gir retning for innhold og organisering

Forutsetter at skole og Aktivitetsskolen samarbeider om elevenes faglige, 
sosiale og personlige utvikling 

Rammeplanen for Aktivitetsskolen forutsetter at det utarbeides lokale planer 
og ukeplaner

De lokale planene og ukeplanene blir presentert på skolenes nettsider 

Foresatte har mulighet til å påvirke innholdet i Aktivitetsskolen gjennom FAU 
og driftsstyret!
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August 2019- før skolestart
Åpningstider: 0730 til 17.00

Første dag; sett av god tid til å følge barnet, være tilgjengelige de første 
dagene på telefon.

Vi deler ut program fram til skolestart ved oppstart. 

Ha med stor nok matpakke og drikke hver dag.

Vi er på basen - ute og inne

Ha med skiftetøy som er merket med navn og rett klær for rett vær

Barna får egen garderobeplass

Barna skal bli trygge på oss og vi på dem 

 Torsdag 15. august og Fredag 16. august holder AKS stengt.

 Første skoledag mandag 19. august anbefaler vi ikke AKS på morgenåpning,     
kom til skolestart med barnet. 
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Samarbeid mellom hjem og skole

Samarbeidsorganer:

Foreldrekontakter i hver klasse

FAU (Foreldrerådets arbeidsutvalg)

Driftsstyret

SMU (Skolemiljøutvalg)

Et godt samarbeid mellom hjemmet og 
skolen er viktig for elevenes utvikling og 
trivsel på skolen.

Dere inviteres til å bidra på skolen og 
AKS.

Dere kan ha innflytelse



Oslo 2019

Det er lov å endre 
bakgrunnsfarge.

På sider med positiv 
logo benyttes alltid 
lyse bakgrunnsfarger.

Sørg alltid for god 
lesbarhet/kontrast 
og følg lovlige farge
kombinasjoner.

Skolens støttetjenester

PPT (pedagogisk-psykologisk 
tjeneste): Gjør sakkyndige 
vurderinger om støtte utover 
ordinær undervisning.

Andre støttetjenester: 
Skolehelsetjenesten: Gunn og 
Marianne 

God skolestart

tannhelsetjenesten, barnevernet.

https://lindeberg.osloskolen.no/for-elever-og-foresatte/helse-og-velferd/helsesoster/
https://www.oslo.kommune.no/helse-og-omsorg/helsehjelp/tannhelse-og-tannlege/hvem-far-gratis-tannbehandling/
https://www.oslo.kommune.no/getfile.php/13111546-1456849792/Innhold/Skole%20og%20utdanning/Kvalitet%20i%20Osloskolen/Oslostandard%20for%20samarbeide%20mellom%20skole%20og%20barnevern.pdf%20387467_1_1.pdf
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Informasjon fra skolen

"Skolemelding": Osloskolen har en 
egen app der du kan sende og få 
meldinger fra barnets lærer, og du kan 
melde fravær for barnet.

Nettsider: Nyheter og informasjon fra 
skolen.

Skoleplattform Oslo: Logg inn fra 
nettsidene til fraværsoversikt, oversikt 
over fag og vurderinger, lese skolens 
beskjeder på PC.
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Klassesammensetning
Skolen gjør en så grundig vurdering vi bare kan: samlet 
informasjon, mange hensyn, lang erfaring

Jevn fordeling gutter/ jenter i alle 
klasser 

Geografiske forhold, men 
inntaksområdet er samlet

Pedagogiske hensyn / særskilte behov

Informasjon fra innskrivingsdokumentet 

Informasjon fra barnehagen.

Eventuelt informasjon fra andre 
instanser 

Førskoledagen

Noen/ en barnet kjenner fra før, hvis 
mulig

Klasselistene går ikke ut før opprop 
første skoledag

Vi bruker tiden frem til høstferien til å 
"sette klassene"
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Lykke til med skolestart! 
Vi sees 19. august!


