
 

 
 

 
Osloskolen 

 

Holmen skole  

          Oslo 23.02.2022 

Informasjon til deg som skal begynne i 1. klasse  i 2022 

Skolestart:  

• Første skoledag er mandag 22. august kl. 10.00.  

➢ Oppmøte i Galaksen (benytt hovedinngangen fra Bjørnveien) 

➢ Ta på deg litt fine klær og ha med skolesekk med mat og pennal. 

➢ Mamma og pappa kan være med på seremonien, men så må de gå hjem.  

➢ Vi roper opp én og én elev klassevis. De hilser på rektor og 

kontaktlærer før klassen går samlet til klasserommet.  

➢ Første skoledag varer til kl. 13.30. Mange barn blir hentet da for å gå 

ut og feire skolestarten. AKS er også åpen for de som ønsker det.  

 

• Fra 23. august er det vanlige skoledager fra kl. 8.30 – 13.30. Alle elevene på 1. 

trinn starter og slutter likt. Oppmøte foran skolebygget – mot eplehagen. Det er 

skrevet på asfalten hvor den enkelte klasse skal stille opp.  

• Ledelsen, sosiallærer med flere er ute om morgenen fra kl. 8.15 – 8.30. Lærerne 

kommer ut for å møte klassen ved oppstillingsplassen hver morgen. AKS er åpen 

fra kl. 7.30 om morgenen og fra 13.30 – 17.00 på ettermiddagen.  

• Barnet må ha skiftetøy og innesko som kan ligge i garderoben. Husk å merke klær 

og skolesekk med for- og etternavn. Kurv til skiftetøy kan tas med og plasseres i 

garderoben hvis man ønsker det.  

• Det er glemmekasser til gjenglemt tøy i hver garderobe, ved gymsalen og ved 

inngang B.  

• Hver dag trenger barnet to matpakker og litt frukt til fruktpausen kl. 9.30. 

Drikkeflasken er i klasserommet og sendes hjem for vask på fredager. Husk å 

merke flasken med navn. 

• Dere kan bestille melk, juice, yoghurt m.m. via www.skolelyst.no  

• Vi anbefaler enkle pennal med kun det mest nødvendige utstyret (gråblyant, 

viskelær og noen fargeblyanter). Skolen har også utstyr elevene kan låne.  

• I løpet av de første dagene får barnet sitt eget læringsbrett (iPad). Mer 

informasjon om dette får dere når læringsbrettet deles ut. Da får dere også 

informasjon om hvordan dere kan følge skolearbeidet, blant annet via appen 

Showbie. I løpet av høsten vil vi arrangere foreldreskole slik at dere får innblikk i 

hvordan vi bruker læringsbrettet i opplæringen.      

• Alle foresatte må laste ned appen Skolemelding foresatte. Denne bruker vi til 

gjensidig informasjonsutveksling mellom skole og hjem.   



• Kontaktlærer er deres primære kontaktperson. Følg nøye med på informasjonen 

som kommer fra læreren og husk å forholde dere til lærernes arbeidstid dersom 

dere må ta kontakt på e-post, skolemelding eller telefon.  

• Det er 190 effektive skoledager og det er i utgangspunktet ikke anledning til å ta 

fri. Permisjon kan innvilges ved søknad, men det er strenge regler for å innvilge 

fri. Permisjonssøknadsskjema finner dere på skolens hjemmeside. Dette må 

benyttes.   

  



 

Velkommen til Aktivitetsskolen Holmen, eller «AKS» som vi sier. 

Målet vårt er at vi skal strekke oss etter å være en totaltilbyder av fritidstilbud. Med det 

mener vi at barnet ditt kan være ferdig trent, øvd, sunget, danset og aktivisert når AKS 

stenger, så dere hjemme får bedre tid til familien.  

Vi ser at mange har meldt seg på AKS, og håper å se alle elevene til høsten. Påmelding 

skjer via skolens nettsider under fanen «Aktivitetsskolen». Gå til søknadsportalen og 

meld dere på dersom dere ikke har gjort det ennå. Vi ønsker selvfølgelig å ha flest mulig 

elever på heldagsplass da AKS er en fin arena for sosial trening. Om dere av ulike 

årsaker velger deltidsplass, kan dere lese mer om betingelser som gjelder på våre 

nettsider, samme sted som dere søker om plass.  

Vi oppretter kurs og aktiviteter etter våre ansattes kompetanse og barnas ønsker og 

behov, og vi har også en del fellesprosjekter med skolen. Tett samarbeid mellom 

avdelingslederne på AKS og lærerne er viktig for å sikre god informasjon om både elever 

og temaer. Kurskatalog med påmeldinger kommer en stund etter skolestart i høst, da 

den første tiden brukes som tilvenningsperiode med utprøving av mange forskjellige 

aktiviteter.  

Den første tiden vil barna stort være sammen med sin egen klasse. Dette for å skape 

trygghet og oversikt for barna, og gjøre at de gradvis blir kjent med elevene i klassen 

sin. Mandag 22.august er første skoledag, men AKS åpner allerede mandag 1.august. Vi 

anbefaler at elevene får være noen dager på AKS før skolestart så de kan bli kjent med 

en del voksne, skolebygget, rommene og rutiner før skolen starter.  

Vi følger samme regler som i skoletiden og har de samme fokusområdene. Vi har en del 

regler og rutiner dere må lære dere i forbindelse med henting osv. Dette vil dere få vite 

mer om i informasjonsheftet dere mottar før sommeren.  

Vi som jobber på AKS gleder oss masse til å bli kjent med dere og ikke minst til å bli 

kjent med barna! 

  

Velkommen til Holmen skole  

Vennlig hilsen  

Bente Talåsen Boye       Cato Holmen  

Rektor         AKS-leder  

https://www.oslo.kommune.no/skole-og-utdanning/aktivitetsskolen/sok-plass-pa-aktivitetsskolen/

