
Velkommen til foreldremøte 

for foresatte til skolestartere høst 2018 
23. mai 2018



Saksliste:

• Nye Berg skole

• Arbeid med klasse/læringsmiljøet

• En vanlig skoledag på Berg

• Lese - og skriveopplæringen 

• Aktivitetsskolen

• Klasseinndeling

• Tid til å etablere "gå-grupper"



Nye Berg skole



Elevtall og timetall 
• Skoleåret 2018-2019 – Ca. 370 elever

– 1. trinn ca. 56 elever

– 2. trinn ca. 60 elever – 3 klasser

– 3. trinn ca. 75 elever – 3 klasser

– 4. trinn ca. 65 elever – 3 klasser

– 5. trinn ca. 55 elever – 2 klasser

– 6. trinn ca. 60 elever - 3 klasser

• Vi øker elevtallet for hvert år, - opp til ca. 600 elever.

• 1. trinn har 19 undervisningstimer pr. uke.



Dokumentnavn

5

Hva skal elevene lære?

Kunnskapsløftet- LK06

• Generell del

• Fagplaner med kompetansemål

"Lese enkle tekster med sammenheng og forståelse på papir og     
skjerm"

• Grunnleggende ferdigheter på tvers av fag
– Å kunne uttrykke seg muntlig og skriftlig

– Å kunne lese og regne

– Å kunne bruke digitale verktøy

• Tilpasset opplæring 





Fagkompetanse, samarbeid, kommunikasjon, kreativitet,

problemløsning, kritisk tenkning, refleksjon, se sammenhenger, sosial 

kompetanse………



• Løfter og visjon

• Hvordan bruke løftene som "rettesnor"?









Alle elever har rett til 

et trygt og godt 

skolemiljø som 

fremmer helse, trivsel 

og læring

– Opplæringsloven kapittel 9A



Skolens ansvar 
Å fremme et trygt og godt 
skolemiljø, og å forebygge og 
håndtere mobbing og andre 
krenkelser er skolens ansvar 

Skolen skal jobbe kontinuerlig og 

systematisk for å fremme 

elevenes helse, miljø og 

trygghet. 

Rektor har ansvar for at dette blir 

gjort. 



Bestemmelser i opplæringsloven: 

 Nulltoleranse mot krenkelser 

 Aktivitetsplikt (følge med, gripe inn, varsle rektor, undersøke, 

sette inn tiltak)

 Klageordning 

 Informasjonsplikt til foresatte og elever 



Hva kan du som foresatt gjøre? 

Hvis ditt eller andre barn 

opplever å ikke ha et trygt og 

godt skolemiljø: 

 Ta kontakt med skolen og 

rektor 

 Du kan ringe eller sende 

e-post

 Be om et møte med 

kontaktlærer og/eller 

rektor 



Forebyggende arbeid på Berg skole
Trivselsregler

Sosial kompetanse
– Plan for sosial kompetanse

– Kompetanseheving

Klasseledelse
– Relasjonsledelse

– Struktur på dagen

Friminutt
– Mange voksne

– Faste områder

– Moro med …

– Lekegrupper

Tett samarbeid med foreldre

Fokusområder for skolen



Trivselsregler på Berg skole
Jeg tar ansvar:

Jeg rydder etter meg 

Jeg tar vare på skolen min

Jeg er presis

Jeg viser omsorg:

Jeg hjelper andre

Jeg snakker hyggelig til andre

Jeg sier fra til voksne når det ser ut som om noen andre ikke har det bra

Jeg viser respekt

Jeg bidrar til at det er arbeidsro

Jeg følger beskjeder fra voksne

Jeg følger regler i lek



Dette vet vi har betydning for et positivt klassemiljø for alle

• Vennegrupper 

• Fellesarrangement hvor alle er ønsket velkommen

• Alle (jenter eller gutter) inviteres i bursdagsselskap

• Tar initiativ til at barna bytter på hvem de inviterer med 
hjem

• Barn i klassen som ikke så ofte blir omtalt hjemme blir 
etterspurt

• Andre barn i klassen blir fremsnakket og fokuset er på det 
positive



En vanlig skoledag på Berg skole

• Bilde 1A



Dagsplan

• Struktur og gode rutiner

• Lik start på dagen, frem til jul startet hver dag 
med samling.

• Variasjon, økter på ca 20 min

• Forutsigbarhet



• Skape trygghet, forutsigbarhet og 
trivsel

• Bli kjent - lære navn

• Leke fellesleker sammen (felles 
repertoar)

• Fra "jeg" til "vi"

• Overgang for barna: blir mer 
organisert. Økter med "eget valg"

• Overgangen fra bhg til skole kan 
være stor. Ha is i magen – gi tid. 
Ta kontakt med læreren ved 
behov

Fra skolestart 
til høstferien



I samlingen synger vi, har språkleker, jobber med dagens bokstav / 

tall / hypoteser og samtaler. En perle for hver skoledag hjelper oss 

med å forstå plassverdisystemet.

Samling hver morgen

• Bilde av morgensamling 

i1A



Hvordan vi jobber

• Lekpregede aktiviteter og spill

• Samarbeid med læringspartner

• Eget arbeid

• Arbeid på stasjoner



Friminutt og 

spising

• Lillefri og storefri 

• Fruktpause og spising

• Lekegrupper og lekeavtaler



Lese- og 
skriveopplæringen
• Fokusskifte: fra språkets 

innholdsside til formside (lastebil / 
tog)

• To lyder/bokstaver hver uke. 
Bokstavnavn og bokstavlyd – det 
er lydene vi bruker når vi skal lese

• Starter med kontinuantene

• (S O L A R E M I)

• Nivådelte leselekser

• Rim, stavelser, plassering av lyder

• Oppdagende skriving

• Repetisjon av bokstavene etter jul







• Aktivitetsskolen skal være en alternativ læringsarena som understøtter 

skolens arbeid med elevenes faglige og sosiale utvikling, tilby 

læringsstøttende aktiviteter som er strukturerte og forutsigbare, samt gi 

rom for fysisk aktivitet og lek.

• Skolene lager egne planer for sin aktivitetsskole, men forholder seg til 

Rammeplan for Aktivitetsskolen og Oslostandard for Aktivitetsskolen.

• Rammeplan for Aktivitetsskolen 

• Oslostandard for Aktivitetsskolen

• Forskrift om standardvedtekter for kommunale skolefritidsordninger, 

Oslo kommune

Hva gjør barna på AKS?

https://www.oslo.kommune.no/getfile.php/131236/Innhold/Skole og utdanning/Aktivitetsskolen/Rplan_Askolen.pdf
https://www.oslo.kommune.no/skole-og-utdanning/aktivitetsskolen/hva-er-aktivitetsskolen/oslostandard-for-aktivitetsskolen-article2093.html
https://lovdata.no/dokument/OV/forskrift/2008-10-05-1090


Informasjon

• E-post fra AKS-leder Guro og baseleder Hilde

• Hjemmesiden

• Facebook

• Bergposten



https://berg.osloskolen.no/



https://www.facebook.com/bergaks/



Før sommeren

• Uke 21 - Tilbud om plass

• Uke 22 - Svarfrist på tilbud

• Uke 23 - E-post - påmelding til SommerAKS (uke 31-33) og 

innlevering av diverse skjema

• Uke 25 - Mottar faktura for august

• Uke 26 – E-post med info og ukeplaner for uke 31-33



SommerAKS uke 31-33
• Første dag på AKS onsdag 1. august!

• Åpningstid 07:30 – 16:45

• Kjernetid 10:00 – 14:00

• Faste rutiner, forutsigbarhet, struktur

Dagsrytme

07:30 - 08:30: MorgenAKS inne på Lysegrønn base 

08:30 - 10:00: Lek inne og ute

10:00 - 11:00: Samlingsstund

11:00 - 11:45: Matpause

11:45 - 13:00: Felles aktiviteter

13:00 -14:00: Lek ute

14:00 - 14:45: Matpause

14:45 - 16:45: Basetid





Velkommen til Berg AKS!



Bosted elever 2018-2019



Klasseinndeling
1. Barn med spesielle behov

2. Pedagogiske hensyn

3. Geografi / nærområde

• Inkludering av alle er et viktig prinsipp

• Gode vennskap fra barnehagen og nabolag er viktig 

og hyggelig, men styrer i liten grad 

klassesammensetningen.

• På aktivitetsskolen, i friminutt og i en del 

sammenhenger på skolen, er klassene blandet.

• Skolestart er en fin anledning til å skaffe seg nye 

venner i tillegg til de man kjenner fra før. 



• Førskoledag 7. juni

• "Bli kjent-kveld" for elever, søsken og foresatte 

21. august 

• Tid til å etablere "gå-grupper"



Tillatelse til fotografering til å legge ut på hjemmeside m.m. – Skjema

• Facebook: Berg Aktivitetsskole

• Hjemmesiden - https://berg.osloskolen.no/

• E-post – berg@ude.oslo.kommune.no

https://berg.osloskolen.no/



