
INNSKRIVING 1. KLASSE
Atrå barne – og ungdomsskole



Atrå barne – og ungdomsskole

• Er en 1. – 10. skole

• Med Ca 45 ansatte (25 årsverk)

• Vi har faglig dyktige og kreative lærere

• Vi har flotte lokaler

• Skolen har en Friluftslivplan med progresjon 
fra 1.-10.trinn 

• Og et unikt nærmiljø som vi benytter oss ofte 
av.





Overgang barnehage  skole

• Det er mange nye ting barna må lære når de 
kommer på skolen. Helt enkle praktiske gjøremål 
som å

• Kunne åpne og lukke sin egen sekk

• Rydde etter seg selv

• Knyte skolissene sine og å kle på seg selv. 

• Kunne klare seg selv på toalettet. 

• Vaske hendene etter toalettbesøk og før man 
skal spise mat.



• Å kunne åpne/lukke sekken sin er både viktig og nyttig. Både klipsene på 
fremsiden, og snoren inni. Det samme gjelder å kunne finne frem og 
åpne matboksen. Prøv ut matboksen sammen med barna, se om den har for 
harde klemmer. I tillegg er det lurt å unngå de moderne myke 
matboksene/matposene. Ingen liker å spise skviset mat når den ikke er skviset 
med vilje. I tillegg forventer man at barna skal kunne å rydde etter seg selv når de 
er på skolen. Hvis alle skal slippe det de har i hendene og la rusk og rask ligge blir 
det fort en skikkelig svinesti. Det legger ikke til rette for et godt læringsmiljø. To 
utrolig viktige praktiske ferdigheter er å kunne knyte skolissene sine og å kle på 
seg selv. Det er mange barn på skolen, og friminuttene flyr fort unna hvis alle 
trenger hjelp med påkledning. Hvis barna ikke mestrer å knyte skolissene bør de ha 
sko uten lisser på skolen. Jo mer selvhjulpne og selvstendige de er med av- og 
påkledning, jo bedre. Å kunne åpne og lukke glidelås er nyttig! Den kanskje aller 
viktigste praktiske ferdigheten er å kunne klare seg selv på toalettet. Hvis man 
som lærer er alene i en klasse, og flere trenger hjelp til å gå på toalettet sier det 
seg selv at det blir vanskelig. Ikke har man anledning til å gå fra klassen, og hvis 
barnet ditt ikke klarer seg alene på toalettet kan dette bli ubehagelig. Bruk 
sommeren til å øve hvis det ikke sitter helt enda! I tillegg er det viktig at de vet de 
skal vaske hendene etter toalettbesøk og før man skal spise mat.



Viktige faglige ferdigheter!
• De aller fleste faglige ferdighetene skal barna lære på skolen! Selvfølgelig er det en 

fordel å kunne noen bokstaver og tall, litt regning og slikt, men sosiale og praktiske 
ferdigheter er viktigere.

• Hvis man likevel skal trekke frem noen faglige ferdigheter:
• å kunne holde riktig i en blyant
• å mestre bruken av saks
• å skrive og kjenne igjen sitt eget navn
• å vite litt om seg selv (etternavn, bursdag, navn på foreldre)
• å kunne telle til 10
• Hvis dere skal øve på bokstaver er det utrolig viktig å fokusere på bokstavlyder -

ALT må være på barnas premisser! 
• La det være lek og gøy! Bokstaver, ord, språk, tall og matematikk finnes over alt 

rundt oss, og dette kan man oppdage sammen med barna. Snakk om skilt, 
plakater, overskrifter og la dem kjenne igjen bokstaver. Snakk om klokka, hva ting i 
butikken koster, prøv ulike former for måling i hverdagen. Husk at alle barn 
modnes og utvikles forskjellig uten at det er noe galt med det! Langt viktigere enn 
alle faglige forkunnskaper er motivasjon og lærelyst!



Viktige sosiale ferdigheter!

• Å vente på tur 

• Å ikke avbryte andres samtaler. 

• Å lytte til andre

• Å stå i kø.

• Å kunne dele. 

• Å kunne tape i spill



Viktig sosial ferdigheter!

• Mange barn syns det er vanskelig å vente på tur både i lek og samtale. På skolen 
deler man oppmerksomheten med mange andre barn, og det å klare å vente på 
tur er viktig. Det krever en viss tålmodighet og forståelse for at også andre skal bli 
sett, hørt og få hjelp. Her kommer også det å ikke avbryte andres samtaler inn. 
Hvis læreren hjelper noen andre må man (hvis det ikke er noe alvorlig) vente. Man 
må også kunne lytte til andre når de har fått ordet! I tillegg er det viktig å kunne 
stå i kø. Køståing er en kilde til mye konflikt med knuffing og at man ikke klarer å 
holde armene sine for seg selv. Å øve litt på generelt tålmod hjemme er en god 
ide. Å kunne dele er også viktig! Det gjelder alt fra materiell, utstyr og ting, til å 
kunne dele på venner, oppmerksomhet og tid.

• På skolen spilles det mye, i mange ulike varianter. Det kan være snakk om alt fra 
ballspill og annet i gym, til brett- og kortspill i andre fag. Å kunne tape i spill er en 
viktig sosial ferdighet. Ingen går gjennom livet og vinner i alt de foretar seg, og for 
mange barn kommer de første opplevelsene med tap på skolen. Det er det viktig å 
mestre. På samme måte må man kunne vinne i spill på en hyggelig måte, så 
uttrykket "tap og vinn med samme sinn" er en god oppsummering.



Legge til rette for god skolestart

• Å lese høyt for barn er viktig! Å lese for barn utvikler hjernen deres! Det 
øker aktiviteten i de delene av barnets hjerne som har med språk- og 
leseferdigheter å gjøre. Det utvikler både talespråket og lese- og 
skriveferdigheter - nye begreper blir oppdaget, diskutert og forklart. I 
tillegg kan historienes problemstillinger diskuteres, og barna kan lære mye 
om greit og ugreit, rett og galt. Selv om dere kanskje ikke har lest høyt før 
kan man gjerne gjøre det i sommer!

• De aller fleste (om ikke alle) lærere er opptatt av at foreldrene legger 
et positivt ladet grunnlag for skolestart og årene som venter. Til tross for 
foreldrenes eventuelt dårlige erfaringer begynner barna på skolen med 
(delvis) blanke ark.

• Snakk om skolen! Hva er skolen? Hva gjør man der? Hva gjør man hvis det 
skjer noe dumt der? Snakk om hva et klasserom er, hva en lærer er og gjør, 
om medelever og eldre elever, om friminutt og leken i skolegården, om 
skoleveien. Gjør barna kjent med skoleveien, og besøk gjerne uteområdet 
her en eller flere ganger i sommerferien. Alt som er kjent er automatisk 
mer trygt

https://forskning.no/2015/04/lese-barn-er-bra-hjernen
https://forskning.no/sprak-barn-og-ungdom/2008/05/les-hoyt-barnet


Låvin SkoleFritidsOrdning

• Et frivillig tilbud for 1. – 4. trinn før og etter 
skoletid.

• 07:00 – 16:30

• 2235,- per måned. Betalingsfri juli. 

• 50 % søskenmoderasjon

• Skolens ferier: påmelding. 



Elektronisk påmelding

• Barnehageplass avsluttet før SFOplassen startet. 

• Påmelding

• Kan starte opp 1. august. 

• SFO – leder og kontaktlærer møter i barnehagen 
+ førsamtale

• SFO arrangerer 2 VIP kvelder i løpet av våren der 
barn og foreldre kan besøke SFO etter vanlig 
stengetid og bli kjent med SFO på en trygg og 
rolig måte. Må utgå vår 2020-smittevern

http://www.minskole.no/atra



