


Skolens kjennetegn:

• Byens minste skole med ca 80

• Byens flotteste skolebygning, synes vi.

• Byens høyeste prosentandel av flerkulturelle 

elever (gjelder vanlig skole).

• Byggeprosess: Øvre Slettheia oppvekstsenter



1. Trinn neste skoleår

• Pr dags dato er det 23 elever på trinnet (17 er her i dag).

• Elevene skal ha 18 t og 15 minutter undervisning hver 
uke.

• To kontaktlærere:
Hans-Petter Berg

Renate Tjøntveit Stenersen

• Fagarbeider
Nyansatt





VI FORVENTER AT:

• barna  spiser frokost  hver morgen og har matpakke

• barna får nok søvn, frisk luft og mye bevegelse

• barna har varme klær, regntøy og støvler når været 

krever det



• dere gir beskjed til skolen når barnet deres er sykt.

• dere sørger for at elevene kommer til skolen i rett tid. 

• dere minner barn på at søtsaker eller tyggis ikke skal tas med på 

skolen.

• dere hjelper barna å få med seg de riktige sakene i ranselen hver 

dag og sjekker om det ligger beskjeder i sekken.

• dere prøver å benytt de oppsatte ferier til private turer.

• dere ser etter at lekser blir gjort ordentlig.

• dere bestreber dere på å møte på alle foreldremøter og konferanser.

VIDERE FORVENTER VI AT:



SOSIALE MÅL PÅ SKOLEN

• VI VIL AT VÅRE ELEVER:

- er høflige og har en akseptabel språkbruk.

- behandler alle med respekt, ikke mobber 

eller bruker vold.

- kan dele, ordne opp i små konflikter og 

tilgi.

- takler frustrasjon og kontrollerer sinne.

- kan vente på tur og konsentrere seg.

- har respekt for hverandres eiendeler.



Foreldrestøtte

Foreldrestøtte vil si å snakke positivt om 

skolen, spørre om hvordan barna har det 

på skolen og å gi hjelp og støtte til 

skolearbeidet.



Elevens skolemiljø

• Kap 9a i Opplæringsloven slår fast at alle har rett til 
et godt fysisk og psykososialt miljø på skolen.

• Hvis man mener det ikke er det, må dere si ifra.

• Skolen må da sette inn tiltak.

• Se også skolens nettsider



BARNET I SENTRUM

• TAUSHETSPLIKT

• OPPLYSNINGSPLIKT







TILPASSET OPPLÆRING

Elevene har krav på en opplæring som er tilpasset den 

enkeltes evner og anlegg.

• ulik mengde og ulikt nivå

• innlæring ut i fra forskjellige læringsstiler

• tilbud om kurs (lesekurs, begrepskurs osv)

• undervisning med tospråklig lærer

• sosiallærer

• undervisning med spesialpedagog



DET ER FINT OM BARNA ØVER PÅ Å:

• knytte sko, kle seg selv og henge opp tøyet sitt

• klippe og holde blyanten på riktig måte

• tape i spill

• vente på tur

• skrive navnet sitt

• konsentrere seg. ( f.eks lesestund )





Skolestart er torsdag 18. august (8.30-13.15)



http://www.minskole.no/oso

SPØRSMÅL?

http://www.minskole.no/oso

