
Foreldremøte
Overgangen fra barnehagen til skolen



Dagens agenda

Velkommen til Nordtvet skole                             
v/inspektør og AKS-leder Anita Torsøe

Skolehverdagen og AKS

Hvordan forberede barnet ditt på skolestart?

Litt fra FAU - foreldrerådets arbeidsutvalg         

Hva skjer fra nå og frem til skolestart? 



Hva forventer du av 
skolen?

 



«Med tro på oss selv og hverandre- 

strekker vi oss mot nye mål»

SAMARBEID
INKLUDERING

LÆRINGSGLEDE





Hva forventer vi av 
deg?



«Med tro på oss selv og hverandre- 

strekker vi oss mot nye mål»

SAMARBEID
INKLUDERING

LÆRINGSGLEDE



Satsingsområder

iPad 1:1 på 1. - 4.trinn

Læringsmiljø 

Fire nye lærerstillinger (Mer læring). De sikrer et 
enda tettere samarbeid mellom skole-barnehage 
og skole-AKS.

Gratis kjernetid og «Lesing og regning i AKS»



Skoledagen 
Klokkeslett Innhold

7.30 - 8.30 Åpent på AKS. Frokost serveres.

8.30 - 10.00 Samlingsstund og stasjoner
10.00 - 10.15 Friminutt

10.15 - 11.00 Språkleker/Undervisningsøkt

11.00 - 11.30 Matpause med lesing el.lign.
11.30 - 12.00 Friminutt

12.00 - 13.00 Undervisningsøkt

13.00 - 17.00 Åpent på AKS. Spising + aktiviteter.

Uteskole hver torsdag











Aktivitetsskolen

Tilbud til alle på 1.-4.trinn + for barn med særskilte 
behov på 1.-7.trinn

Gratis kjernetid for 1.og 2.trinn: 12 timer i uka (etter 
skolen), to dager i skolens ferier og halv dag på 
planleggingsdager og inneklemte dager.

En viktig og alternativ læringsarena som i samarbeid 
med skolen jobber for å utvikle barna, både faglig og 
sosialt.

Tydelige grenser for adferd, samspill og aktiviteter.



Hvordan kan du forberede 
barnet ditt på skolestart?

Barnehagene øver på dette, men 
effekten blir enda bedre når dere øver 
hjemme i tillegg.

La barnet ditt øve på å kle av og på seg

Lær barnet ditt å gå på do alene

Lær barnet ditt å vente på tur

Les bøker sammen!

Bruk tid på spill og aktiviteter som 
utfordrer og øver dem i sosialt samspill



Litt fra FAU 
Foreldrerådets Arbeidsutvalg

Ved FAU-representant  
(og «skolestarter-mamma») Ida Tidemann 



Hva skjer fra nå og 
frem til skolestart?

Hver uke vil utviklingslærerne besøke Flaen og Nordtvet bhg. og jobbe 
sammen med de pedagogiske lederne. Og ikke minst; bli kjent med barna!

Minst to ganger før sommeren vil sosiallærer Tone besøke de nærliggende 
barnehagene.

Etter jul vil Flaen og Nordtvet bhg. i større grad bruke AKS sine lokaler og 
uteområdet på skolen. De andre barnehagene er også velkommen!

Desember: Innskriving på skolen. Det kommer brev i posten.

Mars: Skolen sender ut informasjon om søknad til AKS.

Mars-april: Foreldresamtaler i barnehagen med fokus på skolestart. Det fylles 
ut et informasjonsskjema som sendes til skolen. 

Juni: Førskoledager for barn og foresatte. Det sendes ut info om skolestart og 
oppstart ved AKS.



V

Velkommen til Nordtvet skole!


