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Velkommen til 

innskrivning ved Løren 

skole

– informasjonsmøte

4. Desember 2018

Løren skole



09.01.2019

Agenda

• Barnehagene i bydel Bjerke

• Skolen

• Pedagogikk

• Elevenes læringsmiljø

• Aktivitetsskolen (AKS)

• Formelle hensyn

• Viktige datoer

• Oppstart til høsten

• Spørsmål



Oslo kommune
Bydel Bjerke

Foreldremøte ved Løren skole  

04.12.18

”Oslostandard for samarbeid og 

sammenheng mellom barnehage og 

skole”

Kl. 1800 - 2000



Det pedagogiske innholdet det 

siste året i barnehagen 

Bydelens kvalitetsdokumenter: 

- Lek og læring siste året i barnehage

Førskolegrupper i alle barnehager



Rutiner for sammenheng mellom 

barnehage og skole

Oslo standard for barnehager

- Årshjul for overgang barnehage skole

http://www.barnehager.oslo.kommune.no/getfile.php/byr%C3%A5dsavdeling for kultur og utdanning %28KOU%29/Internett %28KOU%29/Dokumenter/Oslostandard bhg skole_til web.pdf


Det pedagogiske innholdet det siste året i 

barnehagen 

Oslo standard for barnehager:

- Sikre gode rutiner for samarbeid mellom barnehager og 
skoler

- En meningsfull sammenheng i opplæringsløpet – det siste 
året i barnehagen og det første året i skolen

- En trygg skolestart for barn som begynner på 1.trinn, og 
for deres foreldre

- Tidlig innsats for barn med spesielle behov



Årshjul

NÅR RUTINE ANSVAR

_________________________________________________________________________________________

August 1. Informasjon om hvem som er leder i den enkelte barnehage sendes Barnehagens 

leder samlet til skolene. 

Barnehagen utarbeider en oversikt over de eldste Barnehageansvarlig i 

barnas skole tilhørighet. bydelsadministrasjonen

____________________________________________________________________________________________

2. Oppfølging av enkeltbarns behov, tilrettelegging og oppstart av det Barnehagens leder

pedagogiske tilbudet til de eldste barna i barnehagen.

____________________________________________________________________________________________

September 3. Barn med omfattende særskilte behov. Rektor 

Barnehagens leder

4. Barn som har behov for ekstra støtte i barnehagen og som vurderes Barnehagens leder

å ha behov for støtte ved skolestart. 

5. Faglig/pedagogisk møte mellom barnehage og skole. Rektor

6. Foreldremøte med barnehage og skole. Barnehageansvarlig i

I bydelsadministrasjonen

____________________________________________________________________________________________



NÅR RUTINE ANSVAR

________________________________________________________________________________________

September 7. Utviklingssamtale på skolen. Kontaktlærer

oktober

8. Foreldresamtaler i barnehagen. Barnehagens leder

________________________________________________________________________________________

Oktober 9. Årlig evaluering av samarbeidet mellom bydelene og skolene. Bydelsdirektør

november

10. Informasjon om skoleinnskriving sendes til foresatte Rektor

og til alle barnehagene. 

________________________________________________________________________________________

Desember 10. Innskriving på skolen. Rektor

11. Kontakt med foresatte til barn som ikke går i barnehage. Barnehageansvarlig i

bydelsadministrasjonen

________________________________________________________________________________________

Mars 12. Skolen informerer aktuelle samarbeidspartnere om Rektor

besøksdager,skolestart og søknad til aktivitetskolen. 

3 og 4. Møter angående barn med omfattende særskilte 

behov og barn som har behov for ekstra støtte. Rektor

_________________________________________________________________________________________



NÅR RUTINE ANSVAR

_____________________________________________________________________________________

Mars 13. Informasjonsoverføring (foreldresamtaler i barnehagen). Barnehagens leder

April

____________________________________________________________________________________

Mai 14. Skolen gjør seg kjent med informasjonen som er Rektor

Juni oversendt fra barnehagen. 

15. Førskole/-besøksdager. Rektor

Informasjon om første skoledag og oppstart ved

aktivitetsskolen sendes til de foresatte. Rektor

____________________________________________________________________________________



Hvordan barnehagen og hjemmet kan 

arbeide sammen for å gi barna et godt

grunnlag for mestring og læring i 

skolen.

- Åpen kommunikasjon om barnets utvikling

- Deling av informasjon rundt barnet

- Innsending av overgangsskjema til skolen 

innen 01.06.18



Sammenheng og ulikheter mellom 

Rammeplanen for barnehager og

Kunnskapsløftet.

Fagområder i rammeplanen: Fag i skolen:

Kommunikasjon, språk og tekst Norsk

Kropp, bevegelse og helse Kroppsøving

Kunst, kultur og kreativitet Kunst og håndverk

Natur, miljø og teknikk Naturfag

Etikk, religion og filosofi RLE

Nærmiljø og samfunn Samfunnsfag

Antall, rom og form Matematikk
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LØREN SKOLE

Der kunnskap spirer, -

læring i fokus

Verdiene våre:

• Engasjerte

• Inkluderende

• Fremtidsrettede
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Løren skole - etablering

• 4 parallells skole - plass til 112 barn på hvert 
trinn (800) + Spesialavdeling

• Utvides med et trinn hvert år (2020)

• Vi er pr. i dag fem trinn:
– 1. trinn ca.100 elever

– 2. trinn ca.100 elever

– 3. trinn ca.100 elever

– 4. trinn ca.80 elever

– 5. trinn ca.60 elever
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Inntaksområde Løren skole
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Inntaksområde Løren skole

• Refstad

• Risløkka

• Lørenbyen
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• Hvordan jobber vi på Løren skole?



09.01.2019
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Grunnleggende ferdigheter

Opplæringsloven

• Å kunne lese

• Å kunne skrive

• Å kunne regne

• Å kunne uttrykke seg muntlig

• Å kunne bruke digitale verktøy
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Tilpasset opplæring
Opplæringsloven

• Metoder:
– Stasjonsundervisning 1.-3. trinn

– Fagtekst i fokus 3.-7. trinn

– Nettbrett

– Samarbeidslæring

– Rike oppgaver

• Tilpassede grupper
– Sterke elever

– Svake elever

– Barn med stort akademisk potensiale
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Stasjonsundervisning

metodikk 1- 3 trinn
• Lærerstyrt stasjon

• Variert

• Tilpasset leselekse

• Tilpassede oppgaver

• Foreldrene leser med 

elevene hjemme
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Samarbeidslæring

• Elevene sitter sammen i grupper

• Jobber tett sammen med elevene rundt 

seg

• Relasjonsjobbing

• Elevene er mye mer aktive enn før

• Mange spennende stuktuerer 

• Mye bevegelse i klasserommet

• Læreren snakker mindre

• Elevene snakker mer

• Mer læring
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Nettbrett

Alle elever på Løren skole har hvert sitt 

nettbrett

• Fremtidsrettet

• Tilpasset opplæring

• Motiverende

• Mer aktive elever

• Fantastisk i lese og skrive-opplæringen
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Vurdering

• Mål

• Kriterier

• Underveisvurdering

• Egenvurdering 

• Kameratvurdering

• Læringspartner
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Vurdering

• Ukeplan

• Fredagsprøver

• Skriftlig halvårsvurdering - IUP

• Vurderingshefte "Vurdering på Løren 

skole"

• Daglig veiledning av lærer i forhold til 

måloppnåelsen i økta
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For elever som trenger mer enn tilpasset 

opplæring
• Særskilt norskopplæring § 2.8

• Spesialundervisning § 5.1
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Elevenes læringsmiljø

• Klassemiljøet - klasseregler

• Trivsel

• God arbeidsro

• Være hyggelige med hverandre

• Leke fint sammen
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Elevenes læringsmiljø

• Ordensreglement
– lovpålagt gjennom opplæringsloven

• § 9A
– Læringsmiljøhefte "Elevens psykososiale miljø på 

Løren skole"

• Standarder
– Klare forventninger til elevene og de voksne på skolen

– Trygt / forutsigbart

– Klare regler/grenser
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Klasseledelse

• God relasjon

• Trygghet og tillitt

• Skape engasjement og motivasjon

• Har struktur, ro, orden og konsentrasjon

• Har inkluderende miljø

• Involverer elevene

• Er konsekvent i regelhåndtering
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Praktisk informasjon
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Skoledagen

• Timetall for 1. trinn – 20 timer

• Fagene: norsk, matematikk, naturfag, 

engelsk, KRLE, samfunnsfag, kunst og 

håndverk, musikk, kroppsøving
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Aktivitetsskolen - AKS

• Vedtekter for AKS i Oslo

• Rammeplan for AKS

• Oslostandarden for AKS
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AKS

• Tilbud mellom kl.07.30 og 17.00

• Hel eller halv plass (inntil 12 t i uka), begrenset 
mulighet til endringer

• Tilbud dekket av foreldrebetaling.

• Gratis kjernetid
– Heltidsplass: kr. 972, -

– Halvtidsplass: Gratis

• Påmelding via portal på hjemmesiden
– Alle får plass

• Skiftene mellom AKS – skole - AKS
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AKS

Eksempler på aktiviteter:

• Engelsk

• Kunst og håndverk

• Forskerspiren

• Bokstavjakten

• Allidrett

• Mat og måling

• Fotball

• Ballett

• Sjakk

• Lego
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Administrasjon

• Husk å søke plass i Aktivitetsskolen, 
tilbudsbrev kommer i april

• Husk å melde endringer i kontaktinformasjon 
både til AKS og skolen!
– AKS: Endre elektronisk på https://osloskolen.ist-

asp.com/NO00302-pub/login.htm

– Skolen: Send epost til 
postmottak@ude.oslo.kommune.no
-Merk emnefeltet med "Løren skole"

mailto:postmottak@ude.oslo.kommune.no
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Hva er annerledes i skolen i 

forhold til barnehagen?
• Antall voksne per barn i AKS og i 

klasserommet

• Skolegården – tilsyn i friminutt

• Den daglig praten om hva som er gjort på 

skolen/AKS
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Hva bør barna kunne før de 

begynner på skolen?
• Kle av og på seg de klærne/skoene de har med seg/på 

seg på skolen

• Gå på do og tørke seg selv

• Øve seg på å vente på tur (flere barn pr. voksen enn i 

barnehagen)

• Krav om mer selvstendighet

• Ta imot og følge beskjeder

• Timeplan styrer dagen, mindre tid til lek

• Større grupper – færre voksene

• Pliktig fremmøte

• Barn med spesielle behov ta kontakt
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• Bokstaver 

• Tall 

• Finmotorikk, blyantgrep, klippe, farge 

innenfor strekene o.l.
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S

Lyden S

IS
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Kommunikasjon fra skolen

• Brev – husk å ha barnets navn på postkasse og 
registrere det på Posten. Vedtak og viktige meldinger 
sendes ut elektronisk via Digipost. Dersom man ikke er 
registrert bruker av Digipost sendes vanlig brev ut.

• Epost – husk å skrive deres epostadresse tydelig, send 
gjerne en melding til skolen om dere lurer på noe.

• Skoleplattform Oslo: Fra skolestart 2018. Forutsetter at 
skolen har korrekt personnummer, epost og mobiltelefon 
til den/de foresatte
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Ta kontakt med skolen hvis:

• Barnet ditt har spesielle behov

• PPT, BUP, Logoped

• Veldig engstelig, usikkert, redd

• Veldig ukonsentrert

• Sliter sosialt

• Fysiske tilpasninger

• Annet

• Er dere usikre snakk med barnehagen 

eller ring skolen
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Søke overføring til annen skole

• Se side 3 i innskrivningsskjemaet, skriv inn 

ønsket skole der lever skjemaet på 

nærskolen. (Dette gjelder også evnt. 

Privatskoler / friskoler.)

• Endelig svar på søknaden vil foreligge 

første uken i mai.
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• Rett og plikt til opplæring

• Utsatt skolestart
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Nærskole

• Innskriving

• Enkeltvedtak som sikrer plass på 

nærskolen

• Ved manglende kapasitet på nærskolen –

overføre til naboskole
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Kapasitet per i dag:

• Løren skole har plass til 112 elever på 1. 

trinn.

• Vi har 128 barn til innskrivning i dag

• Det er sannsynlig at de som tilhører Løren 

sitt inntaksområde vil få plass. 
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Skole / hjem samarbeid

Ta kontakt med skolen på mail/ telefon ved 

spørsmål – ikke vent!

Kontaktinformasjon:

– postmottak@ude.oslo.kommune.no

-Merk emnefeltet med "Løren skole"

tlf: 23 37 21 10

mailto:postmottak@ude.oslo.kommune.no
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Inndeling av klasser

Kriterier:

• De 3 boområdene er representert i alle klassene
– Refstad

– Risløkka

– Løren

• Alle de tre boområdene er representert i alle de fire 
klassene

• Kjønnsfordeling

• Spesielle behov (Besøksdagen)
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Viktige datoer

4. Desember Levere inn innskrivningspapirer på skolen.

1. April Søknadsfrist AKS.

10. April Vedtak om skoleplass for barn i 
inntaksområdet sendes ut.

5. Mai Vedtak om skoleplass for barn som søker seg 
til Løren skole sendes ut.

3. Juni Besøksdag kl. 09.00 – 12.00 på Løren skole, 
invitasjon sendes ut i forkant.

I løpet av Juni De som har søkt seg til AKS får e-post om start 
tid.

1. August AKS starter (onsdag)

19. August Første skoledag
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• Besøksdag for elevene 3. juni kl. 09.00 –

12.00

– Barna har en kort skoledag med lærere

– Foreldrene har et foreldremøte
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Takk for at dere kom til informasjonsmøtet.

Hilsen alle barnehagene i Bjerke Bydel og 

Løren skole.
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Da ønskes alle en 

riktig god jul, 

og et godt nytt år!


