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Kjære skolestarter og foresatte                                      06.05.2021 
 

Nå er det ikke lenge til skolestart. Det blir gøy, og vi 

gleder oss til å bli kjent med både barna og dere 

foreldre!  

 

Vanligvis har vi førskoledager i juni. Det er med tungt 

hjerte at vi i år må avlyse denne dagen. Vi får det ikke til med tanke på 

smittevern. Vi har ikke lærere som kan delta, eller rom som kan brukes. Skolen 

har også en spesialavdeling med noen svært syke barn som det også må tas hensyn 

til med tanke på bruk av bygget. 

 

Det vi imidlertid kan tilby er at barnehagene kommer på besøk med de barna som 

skal starte på Teglverket skole i august. Vi kan da møte dem ute, ta en liten 

omvisningsrunde, fortelle litt om skolen, samt svare på 

spørsmål. Barnehagene kan henvende seg til skolen for 

å avtale tid for dette. 

Det blir foreldremøte på skolen første skoledag, den 

16.august. Møtet avholdes da mens elevene har 

undervisning.  

 

Teglverket skole har en god aktivitetsskole (AKS), også kalt TeglA. 

Den åpner mandag 2. august, og elevene kan med fordel starte på AKS litt i 

forkant av skolestart. Da kan de bli kjent med både voksne, uteområdet og bygget 

før selve undervisningen i klassene starter.  

Åpningstidene på AKS er kl.07.30 – kl.16.30. Vi er fortsatt usikre på om vi vil 

fortsette med kohorter i starten av august, så det kan forekomme redusert 

åpningstid. Følg med på vår hjemmeside og Facebookside.  

Vi anbefaler alle å gå på AKS.  

 

Halvdagsplass er gratis, det betyr deltakelse etter skoletid. 

Her kan dere lese og vurdere om det er behov for hel- eller halv-dags-plass: 

https://www.oslo.kommune.no/skole-og-utdanning/aktivitetsskolen/pris-og-

betaling/ 
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Husk å registrer ditt barn fra den dagen barnet skal starte på AKS. Dere betaler 

da fra oppstartsdato. Du må søke plass før 1. juni for å sikre deg plass fra august.  

 

Rammer for gratis deltakelse i aktivitetsskolen: 

Tilbudet er på 12 timer i uken. Disse skal fordeles jevnt daglig, og må 

brukes etter skoletid. Dette gir gode forutsetninger for planlegging, og økt 

kvalitet på tilbudet. Man kan ha 2,5 timer mandag til og med torsdag, samt 2 

timer fredag. 

Eleven kan delta 2 dager pr. uke i skolens ferier (høst- og vinterferien, jule- og 

påskeferien og sommerferien utenom juli når aktivitetsskolen er stengt). Dagene 

som kan benyttes er da mandager og onsdager. 

Eleven kan også delta ½ -dag på skolens planleggingsdager/inneklemte fridager i 

løpet av skoleåret.  

 

Organisering på TeglA 2. – 13. august 

I ferie-AKS i august vil vi bruke tid på å bli kjent med elevene, og de med 

hverandre gjennom organiserte aktiviteter og frilek. Elevene vil være i 

primærgrupper med tilhørende voksen. 

1.trinn bruker inngangen på innsiden av trappetårn B, det er trappetårnet til 

venstre for hovedinngangen. Barnet må være levert på AKS innen klokka 10:00. 

Det vil være en ansatt som tar imot elevene som kommer første dag.  

Elevene på 1.trinn vil være mye ute, så husk klær etter vær og solkrem.  

Elevene må ha med seg to matpakker og drikkeflaske, da vi ikke serverer mat i 

ferie-AKS. Dette gjør vi for å bruke våre ressurser på å være sammen med 

elevene.  

 

Vi planlegger informasjonsmøte for foresatte i to økter før skolestart; tirsdag 3. 

august kl. 10:00 og tirsdag 10. august kl. 10:00. Foresatte kan komme på én av 

disse møtene, alt etter hva som passer best. Det er ingen påmelding til 

informasjonsmøtene. Møtet vil foregå i Kunnskapstrappa (rett innenfor 

hovedinngangen). Avdelingsleder for AKS vil gi informasjon om AKS og skolen, og 

er tilgjengelig for spørsmål. Det vil bli servert kaffe og mulighet for at foresatte 

kan snakke med hverandre.  

Møtet forbeholder at dette lar seg gjennomføre med tanke på smittevern.  

 

Vi gleder oss til å ta imot skolestartene. Ta gjerne kontakt med avdelingsleder 

Janne Beck Engebretsen på telefon 41542538 om dere har spørsmål knyttet til 

AKS.  

 

 



 

 

 3 

I første klasse neste år vil det være to klasser med 28 elever i hver. Det er fire 

pedagoger og en assistent som dekker opp og gir undervisning til elevene i 

skoletiden.  

 

Skolen samarbeider med barnehagene for å gjøre overgangen mellom barnehage 

og skole så god som mulig. Det er mye fokus på læring gjennom lek det første 

skoleåret. De første ukene jobbes det også godt med å lage gode rutiner og skape 

trygge rammer for skolestarterne våre. Det er viktig med trygghet og 

forutsigbarhet for å skape et godt miljø både for læring og sosialt.  

 

Første skoledag er mandag 16.august. Det blir 

opprop i skolegården kl.10.00. Denne dagen er det 

ikke AKS. Alle elevene må hentes etter at 

skoledagen er ferdig kl.12.00.  

 

 

 

 

Vi ser fram til å ønske de nye førsteklassingene velkomne til Teglverket skole i 

august! 

 

 

 

 

Hilsen lærere, assistenter, aks-ansatte, sosiallærer og ledelse på 

Teglverket skole. 


