
Velkommen til Madlamark skole



● Barneskole  ca. 370 elever
● STOLT-avdeling står for  Særskilt tilrettelagt 

opplæring 
● Skolefritidsordning (SFO)
● Ca. 115 ansatte
●  Er nå midlertidig i Modulbygg frem til nye skole står 

klar 2022.

Trygge barn lærer best



       Skolens oppdrag: 
Trygge barn og elevens læring

• Elevene skal ha et trygt læringsmiljø og vokse inn i 
elevrollen.

• Begynneropplæring i lesing, skriving og 
regning.Bokstaver, tall og begreper er viktigst i 1. klasse.

• Vi prioriterer å komme fort i gang med leseopplæringen.
• Fokus på rask bokstavinnlæring
• Chromebook på skolen



Snakke med barnet om:
• Hva er  likt og hva  er forskjellig fra barnehagen.
• Alle voksne  vil passe på at alle  har det trygt og godt og får den hjelpen de 

trenger  på skolen og  i SFO.
• De vil  få mange  nye  venner og de vil fortsatt få tid til å leke. 
• De må ta hensyn til hverandre og samarbeider godt med både barn og 

voksne.
• Snakke positivt om skole og skolearbeid.
• Ja, de bruker chromebook på skolen fra 1. klasse. 
• De får noe lekser, vi fokuserer mest på leselekser i starten.

 

God overgang barnehage –skole
forberede barnet til å begynne på skolen



God overgang barnehage –skole
forberede barnet til å begynne på skolen

● Skrive og gjenkjenne navnet sitt.
● Knytte sko, kle av og på seg selv. 
● Øve på begreper.
● Skoledagen har en begynnelse og slutt.

    8.15-13.15
● Toalettbesøk.
● Motivere til å stille opp alene og gi slipp på den som følger til 

skolen.
● Skolen har sendt barnehagen et arbeidshefte som en bro mellom 

skole og barnehagen
● Sommerles.no biblioteket sin sommerkampanje: logg inn og bli 

med.



Velkommen til SFO
•         oppstart i august 

Vi møtes 2. august, og vi har delt 1. trinn i to grupper som starter til ulike tider  på dagen. Dette for 
å møte alle på en god måte.Sfo er i klasserommene til 1. trinn. Morgen sfo fra 0730 til 0800, i 
klasserommet med voksne tilstede. Etter skolen kl 1315 starter vanlig sfo, med opprop og spising 
før faste aktiviteter. Det er de samme voksne som jobber på trinnet som og er på sfo, dermed blir 
eleven godt kjent med de voksne, og dere vet hvem som er med deres barn.

Vi jobber med sosial kompetanse og relasjonsbygging gjennom lek og ulike aktiviteter.

•         informasjon

I løpet av juni vil dere få en mail fra meg om oppstart og litt informasjon om sfo hverdagen. Det er 
derfor fint om dere gir oss beskjed om dere ikke får mail fra Madlamark sfo/ Veronica Øgård i 
morgen.  Vi  sender ut påmeldingen til hente/ gå hjem tider, og annen viktig informasjon via mail.

Abonner gjerne på skolens nettside/ sfo for å få viktig informasjon og planer for sfo.



Foreldresamarbeid
Dere er våre viktigste medspillere!

• Kommunikasjon/informasjon begge veier.
• Følge opp elevenes skolehverdag, ukeplan, lekser, klær 

og beskjeder. Snakke positivt om skole og læring.
• Møte presis og gi beskjed til kontaktlærer om eleven er 

syk.
• Felles foreldremøte  og bli kjent samtaler i august/ 

september.



Madlamark skole har forventning til  deg  som 
foresatt

• Oppdrageransvaret. 
• Tar ansvar for at barnet møter forberedt på skolen. 
• Gir skolen god informasjon om barnet. 
• Gjør deg kjent med skolen og rutinene rundt det å være  foreldre 

på skolen. 
• Snakker positivt om skole og medelever.
• Er nysgjerrig på skoledagen, hva de arbeider med og hva eleven 

er opptatt av.



• Ny skole skal stå ferdig årsskifte 2021-22
• Det blir en barneskole med to paralleller og en 

STOLT avdeling.
• Dette blir  byens fineste skole når den står 

ferdig :)
• I byggeperioden har elevene klasserom i 

modulbygget. Det fungerer veldig bra.

Ny skole



Hold deg informert på nett
http://www.linksidene.no/madlamark
Madlamark skole | Facebook
  

http://stavangerskolen.no 
http://www.stavanger.kommune.no 
Kontakt med skolen:
madlamark.skole@stavanger.kommune.no
Mobilnummer:   47459354

http://www.linksidene.no/madlamark
https://www.facebook.com/Madlamark
http://stavangerskolen.no/
http://www.stavanger.kommune.no/
mailto:madlamark.skole@stavanger.kommune.no


Skolestart mandag 19.august kl. 09.00

• Vi møtes utenfor modulbygget som på 
besøksdagen

•  Vi håper at ved skolestart kan alle møte sammen.
• SFO åpner 2 august og alle får egen invitasjon på 

mail om oppstartstidspunkt.
• Lærerne kaller inn til bli kjent-samtaler i august


