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INVITASJON TIL FØRSKOLEDAG  
 

Skolen har gleden av å invitere alle barn som skal begynne på Høybråten skole høsten 2019 til 

førskoledager.  

 

Gruppe 1 (grønt ark) møter tirsdag 21.05.19 klokken 09.00-12.30 

 

Gruppe 2 (gult ark) møter tirsdag 28.05.19 klokken 09.00-12.30 

 

Klassene for neste år er ikke satt sammen til disse dagene, så det er tilfeldig hvilke barn dere 

kommer sammen med. 

Vi ønsker at elevene skal få treffe noen av de andre barna på trinnet, at de skal få se litt av 

skolen, og at vi voksne som jobber på skolen skal få bli litt kjent med de nye skolestarterne.  

 

Førskoledagen er elevenes første virkelige møte med skolehverdagen. Det er et frivillig tilbud, 

men vi oppfordrer allikevel alle til å delta. Det vil ikke være mulig å bytte dag!   

 

Det vil bli lagt opp til forskjellige aktiviteter som lek, sang, tegning og andre bordaktiviteter. 

Elevene skal også være litt ute på skoleområdet denne dagen – husk klær etter vær! 

Det blir matpause, så ta med mat og drikke. 

 

Skolen ønsker at dere tar kontakt hvis dere ikke kan møte på oppsatt førskoledag. 

 

Elevene møter i skolegården klokken 09.00 sammen med en foresatt. Foresatte skal ikke være 

tilstede under førskoledagen, men vil samles i skolens musikkrom til et foreldremøte. Tema på 

møtet blir: 

 

✓ Kort presentasjon av skolens ledelse og orientering fra rektor. 

✓ Kort informasjon fra sosiallærer om årets skolestartere og sammensetningen av 

grupper/klasser. 

✓ Orientering fra 1. trinnslærerne om organisering og tilrettelegging av trinnet 2019/2020. 

✓ Orientering og AKS (Aktivitetsskolen) v/Miriam Dolmen. 

 

Etter foreldremøtet samles foreldrene på AKS for en mer uformell kafé med fokus på 

nettverksbygging. Vi avslutter klokken 12.15 slik at dere er klare til å møte barna når 

førskoledagen er over klokken 12.30. 

 
  

Vi ønsker velkommen til Høybråten skole! 

 
Med vennlig hilsen 

 

 

 

Ricke Müller        Marianne Åkvåg 

Rektor         Sosiallærer 


