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Ditt barn skal starte på Bjørndal skole høsten 2020. Selv om det er lenge til så er det nå på tide å 

tenke litt på skolestart.  

Alle elever som tilhører Bjørndal skole skal møte på innskriving her torsdag 12.desember kl 

17.00-19.00 i skolens administrasjonsbygg, 2.etasje. 

Dette gjelder selv om: 

• Det søkes om utsatt skolestart 

• Det søkes om opptak i spesialskole eller spesialgruppe ved annen skole 

• Familien planlegger å flytte i løpet av våren/sommeren 2020 

• Det skal søkes om skolebytte til en annen skole enn innskrivingsskolen 

 

Vi vil at innskrivingen skal være et hyggelig første møte med skolen, og vil gjerne at dere tar med 

barna slik at de får sett hvordan det ser ut inne hos oss. Selve innskrivingen tar ikke lang tid, men 

dere får treffe både rektor, inspektør, sosiallærer og AKS leder. Personer det kan være fint for 

både foreldre og barn å hilse på. 

Vi serverer litt pepperkaker og saft, og alle vi som er tilstede har tid og mulighet til å svare på 

spørsmål.  

Familier som har planer om å flytte eller velge en annen skole til skolestart vil bli innkalt til en 

samtale med skolens ledelse for å dele informasjon i etterkant av innskrivingen. 



Bjørndal skole, 1.trinn – hva skjer her? 

På Bjørndal skole vil elevene møte en systematisert og ambisiøs begynneropplæring.  

- Alle våre 1.klassinger skal ha lært å lese før jul 

- Vi forventer at alle foresatte deltar aktivt i innlæringen av lyder og bokstaver 

- Vi bruker læringsbrett som et verktøy i undervisningen og elevene kan også bruke 

læringsbrettet hjemme til å forsterke undervisningen på skolen 

- Alle elever på 1.-4.trinn på Bjørndal skole har en timeplan som varer fra 8.30 – 15.30 

o Dette gir oss muligheten til å 

▪ kunne tilby leksehjelp og faglig fordypning med kontaktlærer 

▪ jobbe aktivt med læringsmiljøet og sette av tid til det i timeplanen 

▪ bruke godt utdannete faglærere i musikk, kroppsøving og kunst og 

håndverk, også i 1.klasse 

▪ ha et ekstra fokus på språktrening og sosial kompetanse 

- Alle elever på småskoletrinnet har mulighet til å søke heldagsplass på AKS og kan bruke 

denne mellom 7.30 -8.30 og 15.30 - 17.00  

- Trinnet har en meget dyktig ressurslærer som har jobbet på 1.trinn i flere år. Hun jobber 

systematisk med de elevene som ikke klarer å følge klassens progresjon og sørger for at 

alle lærer lydene og bokstavene 

o Hun tilbyr også foreldreskole, hvor dere lærer å følge opp bokstavinnlæringen 

hjemme 

- Hver klasse har en fast assistent som bidrar i å bygge et godt klassemiljø 

- Skolen har et eget miljøteam, bestående av pedagoger, miljøarbeidere og miljøterapeuter 

o Disse jobber aktivt i elevmiljøet for å skape positiv stemning og forebygge 

konflikter 

- Skolen har også en IKT veileder. I tillegg til å følge opp lærerne og bidra aktiv i å 

planlegge undervisning, tilbyr han også foreldreopplæring.  

o Det er viktig at foreldre også vet hvordan våre digitale verktøy fungerer 

Elevene vil møte mange av skolens ansatte allerede i 1.klasse. Vi mener at det er en trygghet i å 

kjenne mange voksne, selv om det er kontaktlæreren man kjenner aller best. Vi på skolen snakker 

sammen og vurderer alltid om det er tiltak vi skal iverksette enten i forhold til faglig utvikling 

eller læringsmiljø.  

Skulle du ønske å snakke med oss om noe av det vi driver med, så vil vi 

veldig gjerne at du tar kontakt. Enten på selve innskrivingen, eller når 

som helst ellers. 

Ring skolenes kontor, 23169590 og spør etter oss, eller bruk epost:  

 

Rektor: Annike.Lokas@ude.oslo.kommune.no 

AKS leder: Ewelina.Knutsen@ude.oslo.kommune.no  

Inspektør: Marit.Skau@ude.oslo.kommune.no  

Sosiallærer: Navnit.Pahil@ude.oslo.kommune.no  
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