
 

 
 

 

Osloskolen 

 

Bjørnsletta skole  

 

Til alle foresatte til høstens skolestartere 

I  vanlige tider hadde dere nå mottatt en invitasjon til innskriving for de påtroppende 

førsteklassingene deres.  Vanlig innskriving  innebærer at dere sammen kunne møte en 

times tid i noen klasserom, tegne og skrive litt – og møte noen av oss som arbeider her.  

Det er langt fra normale tider, derfor blir innskrivingen nå kun en byråkratisk prosess  

der dere fyller ut innskrivingsskjema og sender til oss slik dere alle nå har gjort via 

foreldreportalen eller e-post. Vi vil presisere at dersom noen har barn med behov for 

ekstra oppfølging, bes dere ta kontakt direkte med skolen for nærmere avklaring, da 

dette ikke fremkommer i de digitale innskrivingsskjemaene av hensyn til personvern. 

Førskoledag inviterer vi til torsdag 27.mai. 21 – uansett om det er normale eller 

unormale tider. Dette får vi til innenfor vanlige rammer.  Hvis vi fortsatt må tilrettelegge 

for smittevern blir forskoledagen gjennomført slik at smittevern blir ivaretatt. 

Førskoledag innebærer at barnet får møte en lærer i et klasserom og få en liten 

smakebit på hva skole er.  Det er ett lite skritt på veien til den store overgangen 

skolestart er.  Mens barna er i klasserommet har vi et informasjonsmøte der vi 

presenterer skolen og noen av oss som arbeider i laget rundt eleven. Mer informasjon 

om rammene for dette kommer når det nærmer seg. 

Foreldremøte vil være torsdag 10.juni kl 18.00-19.00. Da vil vi gi dere tips om 

forberedelser til skoleoppstart, hva dere kan forvente av oss, hva vi ønsker fra dere og 

informasjon om aktivitetskolen. Dersom koronapandemien fortsatt påvirker hverdagen 

vår kan endringer forkomme. Mer informasjon kommer nærmere. 

Besøksdager med barnehagene vil vi ha i uke 15. Da vil barnehagene komme med 

Bjørnsletta sine fremtidige elever på besøk. Da vil barna blant annet få muligheten til å 

leke ute i skolegården og spise matpakken sin på skolen.  

Vi gleder oss til å bli kjent med dere og våre nye elever. 

Mvh  

Johanna Lervik  Kine iljen Ervik   Tone Spilling 

Rektor    Avdelingsleder AKS   Sosiallærer 

 


