
Kjære kommende elev og foresatte ved Bolteløkka skole! 
 
Velkommen til førskoledag onsdag 09.juni 2021.  
 
På denne dagen skal barna bli litt kjent med skolen, treffe 
andre skolestartere, tegne, synge og leke. Barna må ha med 
matpakke og drikkeflaske for de skal ha spising og friminutt. 
Vi på skolen gleder oss til å treffe dere. 
 
Det er viktig for oss å møte både barn og foresatte, og samtidig ivareta smittevernregler. Derfor deler 
vi skolestarterne i tre grupper som starter til ulik tid. Det er viktig at dere ikke kommer mer enn 5 
minutter før tiden dere har fått oppgitt. Vi ber også om at dere overholder en meters avstand til 
andre når dere kommer til skolen. Møt opp i øvre skolegård der dere blir ropt opp og går inn med 
læreren. Denne gruppen skal bare vare denne dagen. Det blir nye grupper (klasser) fra høsten. 
 
Gruppe 1: Kl.8.55 – 10.55  
Gruppe 2: Kl.9.05 – 11.05   
Gruppe 3: Kl.9.15 – 11.15  
 
Foreldremøte foresatte i gruppe 1: kl.09.20 – 09.50. 
Foreldremøte foresatte i gruppe 2: kl.10.00 – 10.30 
Foreldremøte foresatte i gruppe 3: kl.10.40 – 11.10 
 
På foreldremøtet er det dessverre bare plass til en foresatt per barn. Det blir orientert om 
overgangen fra barnehage til skole, oppstart på AKS og forventninger til foresatte i samarbeid med 
skolen. Vi kan også svare på andre spørsmål dere måtte ha. Informasjon om læreplan o.l vil gis på 
foreldremøte til høsten.  
Informasjon fra møtet legges også ut på skolens hjemmeside.  
 
Vi ønsker at dere melder fra om dere kommer, både når det gjelder førskoledagen for eleven og 
foreldremøtet for dere. Dere kan ringe til kontoret på telefonnummeret er 23 46 64 50 eller sende  e-
post til gry.berntsen@osloskolen.no 
 
Søke plass på Aktivitetsskolen (AKS): Søk om plass via Oslo kommunes nettside så snart som mulig. 
https://www.oslo.kommune.no/skole-og-utdanning/aktivitetsskolen/sok-plass-pa-aktivitetsskolen/. 
Ta kontakt med AKS-leder Caroline Asdal for spørsmål om Aktivitetsskolen, e-post: 

caroline.asdal@osloskolen.no eller tlf: 23 47 57 10. Se også eget brev sendt i uke 18. Søknadsfrist 
er 1.juni. 
 
Vennlig hilsen 
 
Ronny Sollien Engebråten  Gry Berntsen   Caroline Asdal 
rektor     sosiallærer      AKS-leder 
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