
Velkommen til Ambjørnrød

Ambjørnrød skole



Kort om førskoledagen

 1. trinn synger. 

 Opprop av elever ved rektor

 Elevene går til 1. klasserommene

 Ta bilde kl 12.45. Ikke gå forbi klasserommene!

 Diverse informasjon fra skolen



Ambjørnrød skole

 Åpnet i 1990

 325 elever

 25 pedagoger

 13 assistenter og fagarbeidere

 2 vernepleiere

 Rektor, inspektør, SFO-leder, merkantil, helsesøster, vaktmestere, renholdere.

 Helsesøster Anna Elisabeth Sandnes



Hvor skal klassene være?

 H-paviljongen rett over sfo

 Kort vei mellom skole og sfo

 Rehabilitering til høsten



Disse skal jobbe på 1. trinn

Kontaktlærere:

Barbro Herwander Olsen

Marianna Matyus Solgaard

Spesialpedagog/styrking: Anne Marie Mangrud Rønsen

Assistenter/fagarbeidere- ikke klart enda



Gruppesammensetning

 Antall elever på kommende 1. trinn: 32

 Deles i to vilkårlige grupper i dag. 

 Annen gruppeinndeling til høsten. 

 Kan bli endret senere

 Ulik organisering av trinnet når hensiktsmessig. (F.eks. uteskoledag).



Tilpasset opplæring

 Siden elevene er ulike i 

modenhet, vil skolen legge opp 

til at lærestoffet blir bearbeidet 

på ulike måter. 

 Skolen tar høyde for at elevene 

vil nå ferdighetsmålene i ulik 

grad. 



Hvordan blir skoledagen organisert?

 Elevene har 25 skoletimer pr uke. 

 Start kl 8.30 hver dag. 

 Elevene har pauser i løpet av skoledagen 

 Fadderne, faddergrupper.

 Uteskoledag



Foreldresamarbeid

 Vi forventer at alle møter på foreldremøter,

utviklingssamtaler og   

andre arrangement

 FAU – foreldrenes arbeidsutvalg 

 Still opp! 

 Skolemiljøutvalget og Samarbeidsutvalget



Foreldreengasjement

 Takket være engasjerte foreldre i FAU har skolen mottatt kr 

600 000 av Sparebankstiftelsen til utbedringer av 

uteområdet på skolen. Åpning 10. juni.

 Inntekter fra salg 17.mai til leirskole

 Foreldreengasjement nytter!





Våre forventninger til dere

 At barna kommer til skolen når de skal

 At dere gir melding samme dag ved fravær 

 Transponder

 At dere søker om fri i god tid

 At barna har med seg det de skal av skolesaker

 At barna har klær etter vær



At du er nærmere barnet ditt enn noen gang



Forberedelser man kan gjøre hjemme

 å kunne holde riktig i en blyant

 å mestre bruken av saks

 å skrive og kjenne igjen sitt eget navn

 å vite litt om seg selv (etternavn, bursdag, navn på foreldre)

 å kunne telle til 10



Hva kan dere forvente av oss?

 At vi møter dere med respekt

 At vi stiller forberedt til møter

 At vi er oppdaterte

 At vi er tilgjengelige

 At vi tar kontakt med dere ved bekymring

 At vi driver etter gjeldende lover og regler

 At vi rett og slett tilbyr en god skole



SFO

 Søknadsfrist 1. april, men fremdeles ledige plasser.

 Åpner mandag 30. juli, åpningstid kl 06.45-16.30

 Telefontid: Kl 07.00-8.00, 13.10-14.00 og 16.00-16.30.

 Tilvenning, anbefaler oppstart før 1. skoledag

 Åpent hele året bortsett fra røde dager og 5 planleggingsdager som 

sammenfaller med skolens.

 Frokostmatpakke tas med. Lunsj kl 13.10-14.30.

 Allergier, sykdommer, evt andre forhold.

 Ta med vannflaske.



SFO forts.

 Merking av tøy og utstyr

 Skiftetøy

 SFO- en sosial arena, relasjoner, sosial kompetanse utvikles

 Barnas behov for frilek blir vektlagt i SFO. 

 Vi gir rom for selvstendige valg og kreativ utfoldelse.

 Barnas innspill er viktige og vi må være lydhøre for hvilke aktiviteter de 

ønsker.

 Sommerfest, Tilovi, Julefest med julemiddag, SFO-talenter … er noen av de 

store aktivitetene.



Ferdigheter
 Vente på tur

 Ikke avbryte andres samtaler

 Å hilse på hverandre

 Lytte til andre

 Stå i kø

 Holde armer for seg selv

 Dele

 Å være en god venn

 Vinne og tape i spill

 Tørre å si fra, hevde seg



Praktiske ferdigheter

 Åpne og lukke sekken

 Finne frem og åpne matboksen

 Rydde etter seg selv

 Knyte skolisser

 Kle på seg selv

 Glidelås, borrelås

 Viktigste ferdighet: Klare seg selv på 

toalettet

 Vaske hendene etter toalettbesøk 

og før man skal spise



Psykososialt miljø

 Alle elever har rett til et godt psykososialt miljø.

 Skolen har lav forekomst av mobbing

 Trivselsledere, Lions Quest, 

 Skolens handlingsplan mot mobbing/ krenkelser

 Hva hvis mitt barn krenker andre?

 Lav terskel for å ta kontakt med oss

 Lærer med sosialpedagogisk ansvar: Geir Christiansen



Foreldrelekser

 Snakk med barna om det de har opplevd på skolen

 Snakk positivt om skolen til barna

 Ta opp evt problemer med skolen

 Gå til skolen, kjøring, trafikkregler

 Gi masse ros og oppmuntring

 Les høyt for barnet



Diverse

 Skoleskyss -ta kontakt med skolen etter 12. juni.

 Melk: Etter 1. juli gå inn på skolemelk.no. Da har vi 

opprettet riktig klasseinndeling slik at dere kan bestille melk 

for neste skoleår. 

 Brosjyre.

 Fylle ut skjema på nett: Skole-elevinformasjon og samtykke 

fra foresatte

 Presentasjonen legges ut på hjemmesiden

 Miljøfyrtårn- ta med egen kopp på skolens arrangementer.




