Velkommen til
Høybråten skole

Agenda
• Velkommen ved rektor Jan Gunnar Braathen
• Sosiallærer Marianne Åkvåg informerer om neste års 1. trinn
• Informasjon om Aktivitetsskolen ved Ingibjörg Jónasdóttir (Inga)
• Informasjon om praktiske ting til skolestart

• Avslutning ved rektor Jan Gunnar Braathen

• Ingibjörg Jónasdóttir (Inga)
• Leder for Aktivitetsskolen.

• Jobbet på SFO/AKS i 10 år.
• I disse dager ansettes en ny Aktivitetsskoleleder.

Organiseringen av Aktivitetsskolen
• Aktivitetsskolen er åpen før skolestart, etter skoleslutt og når skolen er
stengt (utenom røde dager og juli).
• Delt opp i fire baser etter trinn: Pluto, Luna, Tellus og Neptun, sånn som
på skolen.
• Sambruk av rom med skolen.
• Hver base har en baseleder som har ansvar for basens daglige drift,
informasjonsflyt og kontakt med foresatte. Miriam Dolmen blir
baseleder for Pluto fra høsten av.
• Hver gruppe har egen primærkontak, gruppeleder.
• Vi har gode assistenter og faste vikarer.
• Ukeplan sendes ut pr. e-post på fredager.

Mål og hensikt
• Godt og likeverdig tilbud som støtter opp under skolens arbeid
med ferdigheter og fag.
• Tilbudet skal preges av barnas behov for omsorg, lek, aktiviteter
og sosial læring.
• Rektor er administrativ og faglig leder for Aktivitetsskolen. Han
har delegert mye av ansvaret til AKS-leder.
• Vi har fokus på språkutvikling, grunnleggende ferdigheter (lesing,
skriving, regning og IKT) samt sosialt samspill. Vi samarbeider tett
med trinnets lærere rundt dette.

Vanlig dag på AKS
• Morgenåpning på verkstedet. Vi følger barna til basen før
skolestart.

• Aktivitetsskolen tar over barnegruppen på basen ved skoleslutt.
• Opprop, informasjon om dagen og eventuelle beskjeder.
• Matservering på matsalen. Vi serverer varm mat på fredager og
har brød, korn eller suppe de andre dagene.
• Samlingsstund med høytlesing eller samtaler om forskjellige
temaer.
• Læringsstøttende aktiviteter, leksehjelp, frilek og fysisk aktivitet
inne og ute.
• Frilek og hentetid.

Ferieklubb på AKS
• Barnas første møte med AKS er ferieklubb.
• I skolens ferier og planleggingsdager er det åpent på AKS hele
dagen.

• Informasjon om program og påmelding sendes hjem i forveien.
• Vi lager spennende aktiviteter på skolens område og går på
turer.
• Ha med sekk, to matpakker og drikke hver dag.

Viktig informasjon
• Stort område og mange barn.
• Alle barn MÅ krysses ut av en voksen på basen.
• Snakk med barna om å være på et nytt og stort sted.

Gratis deltidsplass
• Aktivitetsskolen Høybråten har gratis delttidsplass for elever på
1. – 3. trinn.
•
-

Dette er gratis
Eleven kan være på AKS hver dag etter skoletid
Inntil 12 timer per uke fordelt jevnt utover uken.
2 dager pr uke i skolens ferier (bortsett fra juli, da er AKS stengt)
På planleggingsdager / inneklemte feriedager i skoleåret kan
eleven være på AKS ½ dag

▪ Heldagsplass gir fleksibilitet i ferier, lengre dager og
morgenåpning.

Påmelding
• Påmelding skjer via Oslo kommunes foreldreportal,
https://www.oslo.kommune.no/skole-ogutdanning/aktivitetsskolen/sok-plass-pa-aktivitetsskolen/#gref
• Alle barn med skoleplass for Høybråten skole får plass.
• Viktig å velge riktig oppstartsdato.

• Foresatte søker, vi godkjenner plassen, foresatte må takke ja.
• Innmelding etter 5. juni: Dobbelfaktura i september.

• Vi gleder oss til å til å bli kjent med dere og barna!
• Ved spørsmål ta kontakt med:
➢ Inga Jónasdóttir, tlf. 23 34 46 15
ingibjorg.jonasdottir@ude.oslo.kommune.no

➢ Miriam Dolmen,
miriam.dolmen@ude.oslo.kommune.no

En god skolestart
• I begynnelsen tilbringer basisgruppa og kontaktlærer mye tid
sammen. Skape relasjoner og knytte bånd.
• Faste plasser i garderoben – blir merket med navn til 2. skoledag.

• Øve regler og rutiner.
• Bli kjent med skolens bygninger og rom.
• Foreldresamarbeid – bli kjent med andre barns foreldre.

En skoledag ved Høybråten skole
• Klokka ringer 08.15.
• Elevene stiller opp ute, gruppevis, under sin plakat (ABCD).
• MorgenAKS-barna blir fulgt opp i garderoben av en fra AKS.
• Vi sier «Hadet!" til mammaer og pappaer ute.

• Av med yttertøy, på med innesko.
• Innkryssing.
• Samling.

Viktig for 1. trinn
• Sosialisering.
– Bli kjent med hverandre.
– Lek på AKS og i friminuttene
– Turer

– Samtaler

– Lære å samhandle med sine medelever.
– Vente på tur
– Hjelpe og ta vare på
– Vise hensyn og omsorg

• Vekke nysgjerrigheten og lysten til å lære.

• Barna skal lære å bli skolejenter og skolegutter.

Ny hverdag – ny rolle for foresatte
• Møter ikke lærerne hver dag – får ikke daglig oppdatering.
• Nye kontaktmåter å bli fortrolige med
– Epost
– Ukeplanhefte med lekser, beskjeder og informasjon
– Postmappe
– Portalen: https://hoybraten.osloskolen.no/
– Les mer om Portalen her.
– Veiledning til foreldrepålogging

• Mye informasjon, spesielt de første ukene.

Greit å kunne før skolestart
• Gå på do alene, med alt det innebærer.
• Kle av og på seg selv, samt henge klær på plassen sin.
• Sko med skolisser? Må kunne knyte selv.
• Kjenne igjen sine egne klær. NB! Merk alt. Alltid.

• Ta ansvar for eget område, rydde etter seg selv.
• Vente på tur.

• Kjenne igjen navnet sitt, gjerne skrive det.
• Åpne og lukke sekken sin.
• Ta ut av og legge noe oppi sekken.
• Ta imot beskjeder.

• Riktig blyantgrep.
• Tegne og fargelegge.
• Klippe og lime.

Utstyr eleven trenger på skolen
• Skolesekk
– Romslig, men ikke for stor.
– Få rom. Ett stor rom til hefter og bøker, ett rom til matpakke.
– Enkel å åpne og lukke. Prøv i butikken!
– Regntrekk.
– Navnes.
– På skolen får barna tilgang til skrivesaker. Trenger ikke pennal.

• Innesko
– Lett å ta av og på.

– Navnes.

Noen oppfordringer
• Gå til skolen.
– Dann gågrupper (5 elever er supert), bytt på å følge til skolen.

– Godt å bevege seg litt før skoledagen begynner.
– Mindre trafikk rundt skolen.

– Lærer trafikkregler på kjøpet.

• Matpakken trenger ikke å være slik:
• Les høyt for barnet.
– Innhold

– Ord og begreper, synonymer

• Besøk skolen i sommerferien.

Første skoledag
• Mandag 20. august 2018
• To og to grupper.
–

To grupper klokka 10:30

–

To grupper klokka 12:30

• Oppmøte i musikkrommet.
• Elevene ropes opp. Hilser på rektor og kontaktlærer.
• Elevene går inn på basen (Pluto) sammen med kontaktlæreren sin.
• Foreldrene blir igjen i musikkrommet. Praktisk informasjon.

• Mot slutten får foreldrene komme inn på basen.
• Ferdig etter ca. 1 time.

God sommer!

