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Ekeberg skole 

Oslo, 05.06.2020 

Velkommen som foresatt til en skolestarter 
Skolen pleier å invitere til førskoledager for elever og til foreldremøte for foresatte i 

juni, i anledning skolestart. Dette kan dessverre ikke gjennomføres i år av hensyn til 

koronasituasjonen. Dette brevet inneholder informasjon om skolestart som normalt blir 

gitt i foreldremøtet. Har dere spørsmål som ikke blir besvart her, kan dere kontakte 

sosiallærer per mail (birgit.siljeholt@ude.oslo.kommune.no).  

Ekeberg skole – hvem er vi?  

Ekeberg skoles visjon er "Glade og motiverte elever som lærer for hele livet". Vi 

legger til rette for en trygg og inkluderende undervisning og læringsmiljø som er 

tilpasset hver enkelt elev. 

 Norges største barneskole med 820 elever 

 Aktivitetsskole for elever på 1. – 4.trinn med rundt ca 400 elever 

 Rundt 110 ansatte 

 Skolens ledelse, ansatte og støttetjenester:  

o Rektor: Nina Jutkvam 

o Assisterende rektor: Karen Sagen Mosvold/ Marianne E. Slettnes  

o Avdelingsledere: Jon Andre Sæther, Hanne Holt og Beate Mikkelsen  

o Miljøteam: Birgit Siljeholt (sosiallærer 1. -3. trinn), Tina Hauge (sosiallærer 

4.-7. trinn) og Janne Breistein miljøterapeut.  

o Ansatte på 1. trinn:  Camilla Backstrøm, Emilie Teigland, Stina 

Korneliussen, Christine Vegge, Mari Sæteren, Anne-Helene Nyberg, Tove 

Hande, Marlene K. Eriksen og Hege Andreassen. I tillegg jobber det 

assistenter på trinnet.  

o PPT (pedagogisk-psykologisk tjeneste): Gjør sakkyndige vurderinger om 

støtte utover ordinær undervisning er nødvendig.  

o Andre støttetjenester: Skolehelsetjenesten, tannhelsetjenesten  

Skolestart i august – de første skoleukene 

I år blir oppstarten i Aktivitetsskolen (AKS) barnas første møte med skolen. Alle barn 

som skal benytte AKS, må være påmeldt. Mer informasjon om AKS finner dere i vedlagt  

informasjonsbrosjyre fra AKS. Det vil komme et eget informasjonsskriv om oppstart på 

AKS før skoleferien. Påmelding bør skje snarest:  

www.oslo.kommune.no/skole-og-utdanning/aktivitetsskolen/sok-plass-pa-

aktivitetsskolen/ 

https://maps.google.com/?q=Stamhusveien+79,+1181+Oslo&z=15
mailto:postmottak@ude.oslo.kommune.no?subject=Gjelder%20Ekeberg%20skole
mailto:birgit.siljeholt@ude.oslo.kommune.no
http://www.oslo.kommune.no/skole-og-utdanning/aktivitetsskolen/sok-plass-pa-aktivitetsskolen/
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 AKS har oppstart 4. og 10. august.  

 Første skoledag er mandag 17. august. Med bakgrunn i gjeldene smittevernstiltak 

per august, vil dere få informasjon før skolestart (følg med på skolens 

hjemmeside) om hvilke tidspunkt ditt barn skal møte opp 1. skoledag. 

Målet de første ukene er å bygge trygghet og skape gode relasjoner i klassemiljø: 

 Elevene blir godt kjent med skolen og hverandre. 

 Lekbasert læring – vi har blant annet leker som bygger tellekompetanse og rim, 

regler og sangleker for språklig utvikling og bevissthet. Vi legger til rette for 

felles lek i friminutt. 

 Elvene bli kjent med faste, trygge rutiner gjennom hele skoledagen. Vi øver på 

garderobesituasjonene og rutinene i klasserommet – øvelse og trygghet gjør 

mester.  

 Hvis det er tilrådelig i forhold til smittevern vil elevene bli delt i faddergrupper, 

der faddere fra 5. trinn vil være nært deltagende de første ukene.  

Hva og hvordan skal elevene lære? 

Årets førsteklassinger får hele sin grunnskoleutdanning etter ny læreplan, 

fagfornyelsen, som innføres for alle elever i august. Det innebærer mer arbeid med 

grunnleggende ferdigheter, evne til kritisk tenking og refleksjon. Vi oppfordrer alle 

foresatte til å lese fagfornyelsen for å forstå at skole nå er noe annet enn hva det en 

gang var:  

https://www.udir.no/lk20/overordnet-del/  

https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/fagfornyelsen/ 

Klassesammensetning 

Det er pr juni  127 elever som begynner i 1. klasse på Ekeberg skole i august. De er 

fordelt på 5 klasser. Hver klasse har en kontaktlærer som har ansvar for klassen, i 

samarbeid med andre lærere. 

Det er en omfattende prosess å sette sammen gode klasser, erfaringsmessig blir det 

justeringer helt frem til skolestart. Klasselistene blir derfor ikke gjort kjent før 

skolestart og vi ber om forståelse for dette. 

Bakgrunn for klassesammensetning: 

 gruppestørrelse  

 kjønnsfordeling  

 adresse (minimum to ulike boområder i hver klasse) 

 dialog med barnehagene 

 særskilte behov 

https://maps.google.com/?q=Stamhusveien+79,+1181+Oslo&z=15
mailto:postmottak@ude.oslo.kommune.no?subject=Gjelder%20Ekeberg%20skole
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Skolen samarbeider tett med barnehagene og får informasjon som bidrar til 

kunnskapsgrunnlag for å kunne lage gode klasser, men uten førskoledagene er 

utfordringen større. Vi gjør oppmerksom på at i løpet av de første seks ukene vil vi 

vurdere eventuelle endringer i klassesammensettingen. Disse vil i så fall tre i kraft fra 

uke 41 (etter høstferien). Vi trenger den første tiden fra skolestart til å gjøre oss kjent 

med våre nye elever, og søker å skape gode klasser som ivaretar elevenes 

forutsetninger på en god måte.  

Organisering av skoledagen: 

AKS morgenåpning: 07.30 – 08.30 

Skoledag: 08.30 – 13.35 mandag til torsdag, 08.30 – 13.05 fredager.  

AKS etter skoletid: 13.35/13.05 – 16.45 

Med forbehold om endringer pga smittevern. 

Skole- hjem samarbeid 

Et godt samarbeid mellom hjemmet og skolen er viktig for barnets utvikling og 

trivsel. Dere inviteres til å bidra på skolen og AKS. Dere kan blant annet engasjere dere 

og få innflytelse gjennom å være foreldrekontakt, sitte i FAU (Foreldrerådets 

arbeidsutvalg), Driftsstyre og Skolemiljøutvalget.  

Våre forventninger til deg som foresatte: 

• Snakk positivt om skolen. Det er vanlig å grue seg litt også når noe nytt skal skje. 

• Støtt opp om skolearbeidet; barnet møter presist, gjør arbeidsoppgavene sine, 

har med nødvendig utstyr og følger regler. 

• Dele viktig informasjon med skolen som du mener er av betydning for barnets 

skolehverdag. 

• Kontakt skolen hvis det er noe du ikke er fornøyde med. 

• Ta kontakt med skolen hvis du ser/hører om en uakseptabel situasjon i 

skolemiljøet (eks. erting, mobbing). 

Tips til hva du som foresatt kan bidra med for å forberede barnet ditt til skolestart: 

 Lese for barnet/høre på lydbøker sammen. Lek med rim, regler, rytmer og sanger 

 Ta dere tid til samtaler (være i en dialog). Bruk ulike begreper og beskrivelser om 

samme gjenstand.  

 Se på logoer og skilt, snakke om bilder i bøker 

 Lære regler i lek og spill, tåle å tape i spill 

 Det er viktigere å forstå hva en femmermengde er, enn å kunne skrive 5-tallet 

https://maps.google.com/?q=Stamhusveien+79,+1181+Oslo&z=15
mailto:postmottak@ude.oslo.kommune.no?subject=Gjelder%20Ekeberg%20skole
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 Trene evnen til å lytte og konsentrere seg 

 Trene barnet på å ta imot og utføre beskjeder 

 Selvstendig på toalettet 

 Kle av og på seg selv, øve på glidelåser 

 Knytte skolisser selv 

 Holde orden på egne saker 

 Anerkjenn barnet ditt som den han/hun er (se dikt siste side) 

Vedlagt finner dere:  

 Skolestartbrosjyren fra Utdanningsetaten "Velkommen til Osloskolen" for 

2020/2021. Det finnes et sammendrag på flere språk: arabisk, engelsk, polsk, 

somalisk, tamilsk, tyrkisk og urdu. Ønsker du brosjyren på et annet språk enn 

norsk, send oss en mail til postmottak@ude.oslo.kommune.no, merk e-posten 

med "Ekeberg skole", så sender vi sammendraget til deg på ønsket språk.  

 Hilsen til hovedpersonen, skolestarteren 

 AKS-brosjyre 

Oppdatert informasjon om skolestart vil bli lagt ut på skolens hjemmeside: 

www.ekeberg.gs.oslo.no 

Vi ser frem til å bli kjent med dere og til et godt samarbeid! 

På vegne av alle oss på Ekeberg skole 

Nina Jutkvam  Hanne Holt   Beate Mikkelsen  Birgit Siljholt 

Rektor  avd. leder (1.-2.)  avd. leder (AKS)  sosiallærer 
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Eg kan 

Eg skriv ikkje fint og eg les ikkje fort, 

Så meg er det lett nok å terge. 

Men gjeld det å springe av sted som ein hjort, å dukke i elva, å klatre… 

Jau, det kan eg greie, ja det går nok an 

Om nokon vil seie dei trur at eg kan! 

 

Eg somlar og rotar, sit aldri i fred, 

Eg får nok aldri ferdig ei lekse. 

Men gjeld det å lokka ei mor til å le, ein hund til å danse, ein blom til å vekse. 

Jau, det kan eg greie, ja det går nok an 

Om nokon vil seie dei trur at eg kan. 

 

Eg greier mest aldri å fanga ein ball, 

Eg spring nok, men stega er tunge. 

Men gjeld det å stella ein hest i ein stall, 

Ein sjuk i ei seng 

Og ein ørliten unge… 

Jau, det kan eg greie, ja det går nok an 

Om nokon vil seie dei trur at eg kan.  

Ingvar Moe 
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