
Til foreldre/foresatte til elever i 1.klasse 2021/2022

INFORMASJON - NYE 1.KLASSINGER

Det nærmer seg skolestart for deres barn. Dette er en spennende tid for både elever, foreldre og
skolen. For at skolestarten skal bli best mulig, vil vi invitere alle nye 1.klassinger til å komme innom
skolen allerede nå i vår for gradvis å bli trygge på omgivelsene. Vi legger opp til 3 besøk på skolen, og
vil herved invitere dere til:

1) Besøksdag på skolen,onsdag 19 mai
Denne dagen vil de få en bli-kjent omvisning på skolen.
Egen invitasjon vil komme via barnehagene. De som ikke er registret i barnehage i Gjesdal vil få
tilsendt invitasjon.

2) Innskolingsdag, fredag 4.juni kl 09.00.
Nye 1.klassinger med foreldre inviteres til innskoling, fredag 4. juni kl. 09:00. Bli kjent med lærere,
miljøarbeidere, klassekamerater, klasserom, SFO og forholdene ved skolen.
Foreldre får utvidet informasjon mens elevene blir kjent med medelever og lærer i klasserommet
(eget skriv kommer).

3) Foreldremøte, torsdag 3.juni.
Alle foreldre/ foresatte til nye 1. klassinger innkalles til et foreldremøte i aulaen på Ålgård skole
(egen innkalling vil bli sendt ut).

Skolefritidsordning (SFO).

Dersom du trenger SFO-plass, må dette søkes om innen 1.april. Registreringsskjema finner dere på

skolens hjemmesiden, under fanen “Digitale skjema” på SFO sine sider.

Bruk skjemaet “SFO-plass NYE ELEVER SKOLEÅRET 2021/2022”.

De som skal ha et SFO-tilbud har også mulighet til å melde seg på ferie-SFO før skolestart (fra mandag

2.august). Vi opplever at de barna som benytter seg av dette, er tryggere når skolen begynner. Bruk

eventuelt skjemaet “PÅMELDING-SFO AUGUST 2021- NYE ELEVER”. Dette må også søkes om innen

1.april.

1.klasse 2021/2022

Alle detaljer ang. neste skoleår er ikke på plass enda, men her kommer litt informasjon om
situasjonen så langt vi kjenner den:
1.klasse 2021/2022 består pr. i dag av 58 elever, 26 jenter og 32 gutter (se vedlagt oversikt).
42 elever har valgt bokmål og 16 har valgt nynorsk som hovedmål. Elevene blir delt i 3.klasser.
Klasselistene sendes ut før foreldremøtet i mai.
Kriterier for klassesammensetning: Innspill fra barnehagene og PPT, hensyn til elever med forskjellige
utfordringer, god miks geografisk, jevn fordeling av gutter og jenter og jevnt antall elever i hver klasse.
Vi har enda ikke fastsatt hvem som skal være kontaktlærere.



● 1.klasse vil gå på skolen 19 timer i uken (60 min.økter), med oppstart kl. 08:30 hver dag. Mandag
slutter de 14.15, tirsdag kl 12.00 og onsdag til fredag slutter de kl 13.00

I tillegg til besøksdagene nå i vår, vil vi bruke mye tid i oppstarten av skoleåret på at våre nye
1.klassinger skal bli kjente og trygge.

Ta kontakt dersom det er noe som er uklart eller du lurer på. Vi som jobber på Ålgård skole
gleder oss til å bli kjent med nye elever og foreldre.

Les gjerne mer om skolen på hjemmesiden vår: www.minskole.no/algard

Vi anbefaler alle å gå inn på hjemmesiden og abonnere på nyheter, da får du epost varsel når
det legges ut noe nytt på dine aktuelle seksjoner. Legg merke til at det allerede nå finnes en
seksjon som heter “Klasse 0”.

Vennlig hilsen fra

Rune Bøe - rektor

Vedlegg:
- Liste over alle barn som skal begynne i 1.klasse til høsten
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