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Agenda

Ledelsen

• Skolen i 2022

• Skole/hjem-samarbeid

• Trygt og godt skolemiljø

I klasse

• Hva og hvordan skal elevene lære – LK20

• Klassemiljø 
Vennegrupper/ Spillkveld/ Årstidsgrupper

• Eventuelt
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Hva er skolen i 2022?
Verdiskaping i skolen 
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Bekkelaget skoles satsningsområder, skoleåret 2022- 2023

 Grunnleggende ferdigheter

Klasselesekurs og intensive lesekurs

 Læringsteknologi og læringsressurser

Eks. Dragonbox og Campus inkrement

 Fellesskapende undervisning 

Forene faglig og sosial læring. Praktisk pedagogisk tilnærming for 
å fremme fellesskap mellom elever. 

Innsats: Kompetanseheving og nettverk i regi av Seksjon for 
læringsmiljø/ Ude

 Skole – hjem samarbeid

Klassemiljøtiltak 
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Skole – hjem samarbeid

I overordnet del i LK-20

Opplæringen skal skje i samarbeid og forståelse med hjemmet, og 
samarbeidet skal bidra til å styrke elevenes læring og utvikling.
God kommunikasjon mellom hjem og skole bidrar positivt til skolens arbeid 
med læringsmiljøet og til elevenes oppvekstmiljø. Foreldrene og foresatte 
har hovedansvaret for barnets oppdragelse og utvikling. De er barnas og 
ungdommenes viktigste omsorgspersoner og har kunnskap som skolen kan 
bruke for å støtte elevens danning, læring og utvikling. Skolen har det 
overordnede ansvaret for å ta initiativet til og tilrettelegge for samarbeid. 
Dette innebærer å sørge for at foreldre og foresatte får nødvendig 
informasjon, og for at de gis mulighet til å ha innflytelse på sine barns 
skolehverdag.

Skolens lokale plan for skole - hjem samarbeid

Klassekontakt samarbeid Oppgaver: https://foreldreutvalgene.no/fug/klassekontakt/
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https://www.oslo.kommune.no/getfile.php/1314455-1521724801/Tjenester%20og%20tilbud/Skole%20og%20utdanning/Skole%20hjem%20-samarbeid/Oslostandard%20skole-hjem%20samarbeid.pdf
https://udeoslokommuneno.sharepoint.com/sites/bek/admin_ansatte/Delte%20dokumenter/1.%20Årshjul/Foreldremøter/2022-23/skole-hjem%2031.8.22.docx
https://foreldreutvalgene.no/fug/klassekontakt/
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Trygt og godt skolemiljø

Alle elever har rett til et trygt og godt skolemiljø som 
fremmer helse, trivsel og læring. Opplæringsloven kapittel 9A

Skolen skal 

• følge med på at elevene har det det trygt og godt på skolen.

• gripe inn og stoppe det med en gang, hvis det er mulig.

• melde fra til rektor.

• undersøke det som har skjedd.

• lage en plan med tiltak.

Hvis foresatte mener at skolen ikke har gjort nok for å stoppe krenkelser, kan saken 
meldes til Statsforvalter.
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Regler og rutiner

Permisjonsreglement

Husregler

9a

Informasjon om 
Skolemeldingsappen.

• Husk å melde fravær via 
Skolemelding
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Hva skal elevene lære?

LK 20 – Læreplanverket består av 

overordnet del (verdier og prinsipper for 

læring) og læreplaner for fag.

Skolens årsplan på trinn

(viser tema, kompetansemål i fagene, 

ressurser og aktiviteter)

Skolens pedagogiske Årshjul/ periodeplan
(6 felles temaer – følger progresjonsplan i fag og tverrfaglige 

temaer)

Halvårsvurdering (underveisvurdering av 

kompetanse)
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Skolens årshjul
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Klassemiljø

Oppstart av skoleåret

(gi en positiv situasjonsbeskrivelse av klassen, hva 

er bra, hva fungerer godt?)

Hvordan jobber vi med klassemiljøet

(skape trygghet, aksept, inkludering, mot til å stå 

opp for hverandre)

Fellesskapende undervisning (sosial og faglig 

læring hånd i hånd), aktiviteter, friminutt, 

mentorsamtaler, tema Vennskap, 

klasseregler, mm
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Skole – hjem samarbeid og klassemiljø

Hva og hvordan kan foreldre bidra?

Holdninger, samhandling, inkludering, fellesskap i foreldregruppa ..

Vennegrupper, spillkvelder, årstidsgrupper
Lærerne har laget grupper på forhånd
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Praktisk informasjon

Lekser, leksehjelp

Klær (hva skal med på skolen, gjenglemt tøy osv.)

Valg av klassekontakter og FAU representanter (1. 
klasse)

Klasselister
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AKS 1. trinn

AKS skal styrke barnas motivasjon, mestringsfølelse og læring.

• Oppstart 

• Morgenåpning i AKS-rommene fram til 08.00, så ute

• Krysse inn og krysse ut

• Leksehjelp 

▪ tirsdag 13.00-13.30 og onsdag 13.30-14.00 

• Beskjeder. 

▪ Basetelefon 415 55 209, mld før kl 12.00.

▪ Mail: ludvik.tangen-kristoffersen@osloskolen.no

▪ Skrive i den blå boka på basen

• Aktiviteter: kor, gymsal, tennis, innebandy, origami, stasjoner med kunst og 
håndverk, utelek og sjakk

• Gjenglemt tøy

• Gratis kjernetid
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