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Til foresatte til skolestarterne 
 

 

Kjære foreldre og andre foresatte til dem som begynner på Heståsen skole i august! Vanligvis ville vi 

arrangert et foreldremøte for å fortelle dere om hvordan vi jobber for at barna skal få en best mulig 

overgang til skolen og skolefritidsordningen (SFO). Vi ville fortalt dere om hva som skjer i 

barnehagene, hva som barna gjerne kan øve på (og litt om hva som det ikke er så viktig å øve på), 

hvordan skole og SFO er organisert og om hva barna skal lære på skolen. Sånn som situasjonen er nå, 

kan vi ikke gjøre det vi vanligvis gjør. 

Vi har vurdert å gjennomføre et digitalt møte. Blant annet ville det gitt dere mulighet til å stille 

spørsmål. Vi har imidlertid landet på et informasjonsskriv – et slags skriftlig møte – fordi da blir 

informasjonen tydeligst. Dere kan bla frem og tilbake og sjekke hva som ble skrevet, i stedet for å 

huske på hva som ble sagt.  

Hvem er vi? Vi som samarbeider om overgangen fra barnehage til Heståsen skole og SFO, er: 

• Hånes skoleenhet (Heståsen skole og SFO) 

• Barnehagene (Hånes Solkollen, Rakkerungan, Timenes gårds- og naturbarnehage, 

Jordbærveien og Læringsverkstedet Sørlandsparken) 

• Oppvekstavdelingen i Kristiansand kommune og pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) 

 

I tillegg til dette skrivet svarer vi gjerne på spørsmål om skolestart. Send epost til rektor på Heståsen 

thomas.dyrdahl@kristiansand.kommune.no. Så samler vi spørsmålene og svarene og legger dem ut 

på skolens nettsider https://www.minskole.no/haanes Vi fjerner naturligvis personopplysninger før vi 

legger ut spørsmål og svar. 

Vi skulle gjerne møtt dere, men dette er nok det beste alternativet nå. 

 

Hilsen skolen, SFO og barnehagene på Hånes 

  

mailto:thomas.dyrdahl@kristiansand.kommune.no
https://www.minskole.no/haanes
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Barnehagens rolle 
Barnehagen skal i samarbeid med foreldre og skolen legge til rette for at barna kan få en trygg og god 

overgang fra barnehage til skole og eventuelt SFO. Barnehagen skal legge til rette for at de eldste 

barna har med seg erfaringer, kunnskaper og ferdigheter som kan gi dem et godt grunnlag og 

motivasjon for å begynne på skolen. Barnehagen skal bidra til at barna kan avslutte barnehagetiden 

på en god måte og møte skolen med nysgjerrighet og tro på egne evner. De eldste barna skal få 

mulighet til å glede seg til å begynne på skolen og oppleve at det er en sammenheng mellom 

barnehagen og skolen. Barna skal få bli kjent med hva som skjer i skolen og skolefritidsordning 

Fra Rammeplan for barnehagen https://www.udir.no/laring-og-trivsel/rammeplan/  

 

Overgangsobjekter 
Barnehagen og skolen arbeider aktivt for å sikre en trygg og god overgang til skolen. Målet er at alle 
barn skal oppleve overgangene på en god måte, møte det nye med trygghet, nysgjerrighet og tro på 
egne evner. For at barna skal oppleve mestring og trygghet tar vi blant annet i bruk 
overgangsobjekter. Overgangsobjekter er ting barna kjenner igjen og har et forhold til fra 
barnehagen og som de igjen møter på 
SFO og i skolen. Barnehagene i 
Kristiansand har felles overgangsobjekt 
/ aktivitet slik at noe er kjent for alle 
barn, uavhengig av hvilken barnehage 
de kommer fra og skole / SFO de 
kommer til. 
 
 
 

Overføringsskjema 
I samarbeid med foreldre og barn sender 

barnehagene et overføringsskjema om hvert barn 

til skolen. Dette skjemaet gir viktige opplysninger 

som skolen bruker for å bli kjent med barna før de 

begynner på skolen.  

Barnehagen må ha samtykke fra foreldrene for å 

dele opplysninger om enkeltbarn med skolen 

Overføringsskjemaet inneholder (bl.a.): 

• Opplysninger fra hjemmet 

• Barnets beskrivelser (hva er gøy, hva liker 

du leke, hva tenker du om å begynne på 

skolen og så videre) 

• Barnehagens informasjon (blant annet 

punkter som interesser og sterke sider, 

språkutvikling, behov for tilrettelegging, fin- 

og grovmotorikk osv.) 

Overgangsobjekter i Kristiansand 

• Matregle: Ormen Lange 

• Konstruksjonslek: Kapla-klosser 

• Regel-lek: Haien kommer 

• Boka Odd er et egg av Lisa Aisato 

https://www.udir.no/laring-og-trivsel/rammeplan/
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Forberedelser til skolestart 
• Barnehager bruker skolens gymsal 

• Overføringsmøter enkeltelever 

• Samarbeidsmøter barnehager / skole /SFO 

• Førskoledag dato kommer 

• Barnehagene bruker skolens uteområder 

• Besøksdager – barnehagene kommer til skolen dato kommer 

• Besøksdager – barnehagene besøker SFO dato kommer 

Det kan komme endringer i aktivitetene over av smittevernhensyn. 

 

Hva skal barna øve på? 
Mange foreldre er opptatt av hva barna bør kunne før de begynner på skolen. Det er fint om barna 

har øvd på sosiale og praktiske ferdigheter før de begynner på skolen. Her er noe av det vi øver på i 

barnehagene. 

Sosiale ferdigheter 
Vi øver på:  

• å vente på tur 

• å ta tur når det passer i samtaler 

• å lytte når andre snakker 

• å stå i kø 

• å takle frustrasjon som for eksempel 

ikke få egen vilje eller tape i spill 

• å være rause med hverandre og kunne 

dele ting  

• å være inkluderende 

• å være en god venn 

• å hjelpe hverandre 

 

Praktiske ferdigheter 
Vi øver på: 

• å kunne rydde etter seg selv 

• å kunne kle på seg selv 

• å kunne klare seg selv på toalettet 

• å kunne vaske hender 

• å kunne ta initiativ og be om ting en 

trenger 

• å ta imot en felles beskjed i gruppe 

• å finne fram utstyr en trenger og rydde 

etterpå 

 

 

Hva med skoleferdigheter som regning og lesing? Er ikke det viktig? Barnas vei inn i lesingen starter 

lenge før de lærer bokstaver og knekker lesekoden. Høytlesing, regler og rim, tull med språket og 

andre språkleker er en del av det som gjør at barn bryter ned språket til ord og lyder som de igjen 

kan sette sammen til setninger og tekst, så barna er i gang! Akkurat det å lære bokstaver og knekke 

lesekoden kan de godt gjøre på skolen. De trenger ikke øve på «skolske ferdigheter» før de begynner 

på skolen. Noen av barna gjør dette helt på egenhånd fordi de er interessert eller har eldre søsken, 

men det er ingen grunn til bekymring om barna ikke kan lese og skrive før de blir elever.  

Foreldres rolle 
Hva forventer skolen av dere som foreldre og foresatte? Vi forventer at dere er på lag og støtter 

skolen – for barnas skyld. Sammen skaper vi fremtiden ved at foreldres bidrag gjør at elevene trives 

bedre og lærer mer. Her er noen av skolens forventninger til dere: 
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• Det er en sammenheng mellom holdninger, språk og handlinger. Vis en positiv 

holdning overfor skolen og SFO, og snakk fint om skolen og lærerne. For barna gir det stor 

trygghet at foreldre og lærere er på lag. 

• Ha en positiv holdning til andre barn og foreldre. Holdninger, språk og handlinger henger 

sammen – det gjentar vi gjerne! Si gode ting om de andre elevene og foreldrene deres. 

• Delta aktivt i samarbeidet mellom hjem og skole. Spør hvis det er noe dere lurer på eller 

reagerer på. 

 

Hvordan foregår kommunikasjon skole og hjem? For det første er det dessverre mindre kontakt og 

færre møter i skolen enn i barnehagen. Daglig snakk i garderoben ved henting og levering er det 

sjelden vi har tid til i skolen. Det er det greit at dere er klar over på forhånd, så dere ikke har 

forventninger om daglige rapporter. 

Følg med på skolens hjemmeside. Vi skal vise dere senere hvordan dere abonnerer på nyheter og 

dokumenter. Da får dere epostvarsling nå vi legger ut ukeplaner eller nyheter som gjelder trinnet 

eller klassen. 

Hver klasse har sin kontaktlærer. Hvis det er noe dere ønsker å ta opp med skolen, sender dere en 

epost til kontaktlærer. Det kan godt være at kontaktlærer videresender noen av disse 

henvendelsene, men bruk kontaktlærer som hovedkontakt med skolen. 

Snakk med barnet ditt om barnehagen og skolen. Hvis du er kreativ, kan du etter hvert få fine svar. 

Var det noen som lo på skolen? Har du prompa i dag? Hvem smilte mest? Hva var den høyeste lyden 

du hørt på skolen i dag? Hvis du er god til å lete etter barnets positive opplevelser, vil du finne mye 

gøy. Det som er 

positivt ved dagen 

forsterkes og blir 

enda mer positivt og 

preger dagen hvis 

barna snakker om 

det hjemme. 

Når du har fisket og 

gravd og spurt, og 

likevel ikke føler du 

får vite så mye, kan 

du tenke på at Jeg 

har bare lekt i dag, 

kan bety fryktelig 

mye!  
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Skole 
Hånes skoleenhet består av to skoler: Heståsen og Brattbakken. Heståsen skole har 1.-3. klasse, mens 

4.-7. trinn går på Brattbakken skole. Skoleenheten har én rektor og ett personale. Til sammen er det 

om lag 500 elever på Hånes skoleenhet. 

I skolen bruker vi mange ulike læringsarenaer og metoder. Vi leker oss til læring, vi har uteskole, 

stasjonsundervisning, og vi bruker IKT. Vi søker å finne en god balanse mellom digitale og analoge 

læremidler (iPad og papirbøker). 

Læring på lang sikt  
Skolens innhold bestemmes i hovedsak av de nasjonale læreplanene. Ny læreplan, Kunnskapsløftet 

fagfornyelsen, kom høsten 2020. Elevene skal en gang i fremtiden ut i et voksenliv og et arbeidsliv 

som vi ikke vet hvordan kommer til å se ut. Derfor er det viktig å lære å lære slik at elevene er rustet 

til å lære nye ting etter hvert som samfunnet endrer seg. Hvis elevene kan lære å gå i dybden i ett 

emne, gir det kompetanse til å kunne gå i dybden i andre emner. Dette kaller vi dybdelæring. 

Dybdelæring gir forståelse og bedre læring en overflatelæring. 

I skolen oppnår elevene ulike kompetanser. Kompetanse er definert slik i læreplanens overordnede 

del: 

Kompetanse er å kunne tilegne seg og anvende kunnskaper og ferdigheter til å 
mestre utfordringer og løse oppgaver i kjente og ukjente sammenhenger og 
situasjoner. Kompetanse innebærer forståelse og evne til refleksjon og kritisk 
tenkning. 

I skolen har vi tre tverrfaglige temaer som skal ligge til grunn for mye av læringen: Folkehelse og 

livsmestring, Demokrati og medborgerskap samt Bærekraftig utvikling. Eksempler på hva dette 

betyr i undervisningen kommer vi tilbake til på foreldremøte i høst. 

Læring i 1. klasse – med bokstaver som eksempel 
I førsteklasse vil elevene lære to bokstaver i uka. En slik hurtig bokstavprogresjon gjør at flere lærer 

bokstavene raskere, og elevene får bedre tid til å repetere bokstavene og gå mer i dybden etter jul. Å 

gå i dybden når man lærer bokstaver innebærer for eksempel å lære hvordan de skal skrives 

ordentlig. Ikke fortvil hvis ikke bokstavene skrives ordentlig før jul. Dette kommer vi til å øve på 

senere. Hurtig bokstavprogresjon gir også elevene flere tilgjengelige bokstaver når de skal skrive. 

Organisering og struktur 
Skoledagen varer fra 08.30 til 13.15, unntatt onsdager som varer til 12.45. 

Det begynner cirka 80 førsteklassinger til høsten. Disse blir plassert i fire klasser. På bakgrunn av de 

opplysningene skolen har, blir klassene satt sammen slik at det er mangfold i alle klasser. Samtidig 

som vi vil prøve å ta hensyn til at alle bør ha noen de kjenner i klassen, og gjerne noen de kan gå 

sammen med, vil vi også sette sammen klasser fra ulike geografiske områder. I den grad vi kjenner til 

at elever har spesialpedagogiske eller andre spesielle behov, blir også disse elevene fordelt. 

Gjennomsnittlig lærertetthet for hele 1.-4. trinn er 15 elever per lærer. Det betyr ikke at det er én 

lærer per 15 elever i alle klasserom, eller at gruppene ikke kan være større enn 15 elever. 

Gjennomsnittlig lærertetthet er et mål på alle lærerne på småtrinnet og alle undervisningstimer. Ofte 

er det to lærere i samme rom. Til sammen og gjennomsnittlig er det 15 elever per lærer. 

Spesialpedagogisk undervisning og særskilt språkopplæring holdes utenom. 
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I tillegg til lærerne jobber det assistenter i skolen. Disse er stort sett fagarbeidere i barne- og 

ungdomsfaget. De fleste fagarbeiderne jobber både i skole og SFO og bidrar til kontinuitet og gode 

relasjoner for elevene. 

Samarbeid hjem-skole 
Som det står i Foreldres rolle over, er det viktig med et godt samarbeid mellom skolen og hjemmet. 

Dette samarbeidet foregår på flere arenaer og måter: 

• Dialog med kontaktlærer    

• Foreldremøter 

• Utviklingssamtaler 

• Foreldrekontakt 

• FAU/Skolestyret 

• Foreldrenettverk i grupper / på trinn 

Det kan ikke understrekes nok at dere bør bli kjent med de andre foreldrene. Sammen bør dere 

engasjere dere for at barna skal ha det best mulig. Bruk de møteplassene som finnes. Og vær 

kreative. Bare Facebook er ikke godt nok. 

Verdier i skole og SFO 
Den styrende verdien for hvordan vi arbeider og oppfører oss i skolen og SFO i Kristiansand er at 

Alle barn og unge opplever at de er inkludert i fellesskapet. 

 

For å nå dette målet, har vi fire kjerneverdier som ligger til grunn for alt vi gjør: likeverd, 

anerkjennelse, deltakelse og tilhørighet. Dette betyr at alle barn og unge: 

• har en absolutt verdi 

• vil når de kan 

• finner mening og deltar 

• har noe å tilføre felleskapet. 

SFO 

Organisering 
• SFO har base i rødt bygg, som regel i sambruk med 1. trinn. 

• Åpningstiden er 07.30–08.30 og 13.15–16.30 i skoleuker. I skoleferiene er åpningstiden 

07.30–16.30. 

• SFO har feriestengt i ukene 27–30 

• Skoleåret 2021-2022 åpner SFO sannsynligvis tirsdag 3. august 

• Sannsynligvis blir det planleggingsdager på SFO 2. og 13. august 

• Vi har et spesielt fokus med ekstra voksentetthet på 1. trinn i oppstarten 

• Foreldre velkommen i tilvenningsperiode (med forbehold om smittevern) 

• Bemanningsnormen – 1 SFO-leder + 1 fagarbeider/assistent pr 15 barn. 

Innhold på SFO 
• Vennskap, trivsel og trygghet 

• Barnestyrte aktiviteter og lek sammen med voksne 
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• Relasjonsbygging 

• Sosial utvikling i et positivt fellesskap   

• Språkstimulerende aktiviteter 

• Samvær under felles måltider 

• Aktiviteter ute på skolens område 

VELKOMMEN TIL OSS PÅ SFO 

Kommunikasjon SFO-hjem 
Kommunikasjon SFO/hjem foregår helst via IST Direkte, som er SFOs nettbaserte registreringsverktøy 

https://kristiansand.direktesfo.no Dere som har barna i kommunal barnehage vil kjenne til dette 

verktøyet fra før. 

For å skaffe SFO-plass må dere bruke Foreldreportalen til Kristiansand kommune. Gå inn på denne 

nettsiden for å finne Foreldreportalen, lese om priser, søskenmoderasjon og så videre: 

https://www.kristiansand.kommune.no/aktuelt/2021/sok-sfo-for-15.-mars/  

Vi ber om at alle søker SFO-plass innen 15. mars. Alle barn som melder seg på, får plass. 

 

 

https://kristiansand.direktesfo.no/
https://www.kristiansand.kommune.no/aktuelt/2021/sok-sfo-for-15.-mars/

