
Velkommen til foreldremøte 
for foresatte til skolestartere mai 2021



• Rektor Yngvil Hestenes

• Assisterende rektor Ane Elisabeth Selinger

• AKS-leder Guro Sætereie

• Sosiallærer Marianne Thømt

• Ny undervisningsinspektør fra neste skoleår

• Baseleder 1. trinn Maya Johansen

• Kontaktlærer 1A Mette Krefting

• Kontaktlærer 1B Cathrine Amundsen

• Kontaktlærer 1C Hedda Berglund

• Ressurslærer Thea Marie Jellum

• Assistent Anna Sofia Trelsgård



Agenda

• Berg skole 

• Hva skal elevene lære?

• Skolens lokaler

• Arbeid med klasse/læringsmiljøet

• Klasseinndeling - Følgegrupper 

• Aktivitetsskolen



Elevtall
Skoleåret 2021-2022 – Ca. 463 elever

1. trinn ca. 69  elever

2. trinn ca. 52 elever

3. trinn ca. 54 elever 

4. trinn ca. 70 elever 

5. trinn ca. 63 elever 

6. trinn ca. 82 elever 

7. trinn ca. 73 elever 

3 klasser på hvert trinn



Timetall

1. trinn har 19 undervisningstimer pr. uke.

Skoledagen starter kl. 8.30 og slutter mellom kl. 
12.45 og 13.45. 

Aktivitetsskolen (AKS) har åpent kl. 07:30 – 08:30 
og fra skolen slutter til kl. 16.45. 



Løfter og visjon

Hvordan bruke løftene som "rettesnor"?









Hva skal elevene lære?
• Gjeldende læreplaner styrer opplæringen

• Ny lærerplanen LK20

• Overordnet del – "Fagfornyelsen"

• "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………



Varierte arbeidsmetoder



Biblioteket



Sommerens leseaksjon gjennomføres som Sommerles-

kampanjen til Deichman og fylkesbibliotekene i Norge 🙂

https://deichman.no/aktuelt/Bli%20med%20p%C3%A5%20Sommerles!_b41cb

142-596b-47d4-be00-d96d7386b6f6

https://sommerles.no/?hvordan&lang=nb

• Man oppretter en bruker på sommerles.no. Dersom man ikke har lånekort på 
biblioteket fra før (man trenger nemlig et lånernummer) så skaffes dette enkelt 
under fanen bli låner på deichman.no

• Alt man leser teller med, lydbøker, å bli lest høyt for osv. og dette registreres 
på sommerles.no

• Etterhvert som man leser og registrerer det man har lest får man poeng som 
kan løses inn i premier på Deichman eller det biblioteket man velger å tilhøre.

• På sommerles.no er det en spennende fantasy-fortelling; Den magiske 
regnskogen, med kapitler som slippes hver uke, og elevene kan løse oppgaver 
knyttet til denne og få poeng. Man kan også hente kodeord på biblioteket for å 
løse oppgavene.

• På sommerles.no kan man også få tips til bøker og se hva andre leser og hva 

som er mest populært å lese.

https://deichman.no/aktuelt/Bli%20med%20p%C3%A5%20Sommerles!_b41cb142-596b-47d4-be00-d96d7386b6f6
https://sommerles.no/?hvordan&lang=nb


Uteområdet



God start på dagen!



I garderoben



I klasserommet





Opplæringsloven kapittel 9A

Alle elever har rett til et trygt og godt skolemiljø som 
fremmer helse, trivsel og læring



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



Klasseinndeling - følgegrupper

• Mange hensyn å ta ved klasseinndeling. 

• Vi må alle ha fokus på trinn, - ikke klasser. 



190315_Berg AKS-1_2.mp4


Hva er Aktivitetsskolen (AKS)?
Aktivitetsskolen (AKS) er et tilbud før og etter skoletid, og i 
noen av skolens ferier. 

AKS er Oslo sin skolefritidsordning (SFO).

På Berg skole har AKS åpent kl. 07:30 – 08:30 og fra skole 
slutter til kl. 16:45. I skolens ferier og på "inneklemte" dager 
har AKS åpent kl. 07:30 – 16:45. 

I juli er AKS stengt.



Hvem kan gå på Aktivitetsskolen?

Barn fra 1. til 4. trinn kan gå på Aktivitetsskolen.

Barn med særskilte behov har i tillegg rett til plass 
5. -7. trinn.

På Berg skole går nesten alle barna fra 1. – 4. trinn 
på AKS.



Hva gjør barna på AKS?

Aktivitetsskolen skal være en alternativ læringsarena som 

understøtter skolens arbeid med elevenes faglige og sosiale 

utvikling, tilby læringsstøttene aktiviteter som er strukturerte 

og forutsigbare, samt gi rom for fysisk aktivitet og lek.

Skolene lager egne planer for sin aktivitetsskole (lokal plan), 

men forholder seg til Rammeplan for Aktivitetsskolen, 

forskrift for Aktivitetsskolen og Oslostandard for 

Aktivitetsskolen.



https://berg.osloskolen.no/siteassets/aks/rammeplan_aktivtetskolen.pdf


https://berg.osloskolen.no/

https://berg.osloskolen.no/
https://berg.osloskolen.no/


Lysegrønn base



Ukeplan



Tilbud på Berg AKS

• Helårstilbud

– Berg skoles Sangkor

– Berg AKS Turnakademi

– Berg AKS Fotballskole

Fra uke 35 (påmelding i uke 33)

• Kurs 

• Aktiviteter 

• Fri lek 

Alle som vil være med får plass på helårstilbud og kurs. 
Koster ikke noe utover oppholdsbetalingen. 



De første ukene på AKS

AKS har åpent i uke 31 og 32.

Vi har to planleggingsdager: 
Mandag 2. august og onsdag 11. august. 
Disse to dagene er AKS stengt. 

Første dag på AKS er tirsdag 3. august. 

Åpent fra kl. 07:30 – 16:45

Kjernetid 10:00 – 14:00



Ukeplan SommerAKS



Informasjon fra AKS før oppstart

E-post fra AKS-leder Guro og Baseleder Maya

Uke 24 

E-post med info og påmeldingskjema til SommerAKS (uke 31-
32)

Uke 26 

E-post med info og ukeplaner for uke 31-33

Mandag 2. august

E-post med info dagen før oppstart



Informasjon fra AKS

• E-post

• Hjemmesiden (https://berg.osloskolen.no)

• Facebook (https://www.facebook.com/bergaks)

https://berg.osloskolen.no/
https://www.facebook.com/bergaks


Velkommen til:

AKS fra tirsdag 3. august 
Første skoledag mandag 16. august

Foreldremøte onsdag 8. sept. kl. 18:00 – 20:00




