
Velkommen til foreldremøte høsten 2020

•



Agenda
• Informasjon fra AKS !  

• Informasjon fra skolens ledelse

 - Smittevern på Bolteløkka skole

      - Rehabilitering av skolen

- IST everyday og skolemelding

• FAU! hilsen fra leder Magnus

• Trinnets informasjon til foresatte
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Hvem er AKS på Bolteløkka

Lillebasen med baseleder Ove Tuverud

Storebasen med baseleder Håvard Thorsby

Rektor er faglig og administrativ leder, men hos oss er det ansvaret delegert til 
undervisningsinspektør Marit Johansen

Mer enn 20 assistenter som har god kompetanse innen dans, fotball, idrett, 
musikk, teater, forming, kunst, animasjon, pedagogikk og mye annet

Dagsrytme

Åpent 7.30 til skolestart og fra skoleslutt til 16.30
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Hva skjer på AKS

Læring og utvikling gjennom lek og samhandling står sentralt i AKS på Bolteløkka. 
Aktiviteter velges og tilrettelegges ut fra dette og vi dekker et bredt spekter av 
interesser. I henhold til rammeplanen har vi fokus på følgende målområder:

Natur, miljø og bærekraftig utvikling

Kunst, kultur og kreativitet

Fysisk aktivitet

Mat og helse
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Organisering av aktiviteter

Kurs

Temauker

Dagens

Fri lek

Barna kan alltid velge å være ute

Alltid tilgjengelig er mange leker og spill

Ferie
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Smittevern på Bolteløkka skole

• UDIR ;
• Smittevernveileder

• FHI-Koronavirus

• FHI- informasjon til skoler 
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https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/skoletrinn-1-7/
https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/
https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/rad-og-informasjon-til-andre-sektorer-og-yrkesgrupper/informasjon-til-skoler-skolefritidsording-og-barnehager/


Hva gjør skolen hvis ………..
• en elev blir syk på skolen?

•   en lærer blir syk på skolen?

•  en elever får karantene?

• en lærere får karantene?

• en lærere eller elever får påvist Covid-19?

• det ikke er nok lærere til å drifte undervisningen?
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Hva gjør skolen hvis ………..
• den blir stengt for en periode?
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Rehabilitering av Bolteløkka skole
• Skolen skal total rehabiliteres.

• Erstatningslokaler i paviljong på 
Veterinærhøgskoletomten og i enkelte rom 
på Veterinærhøyskolen.

• Starttidspunkt for rehabilitering er ikke 
fastsatt.
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Klasselister i Skolemelding og Skoleplattform 
Oslo 

Skolestart 2020/2021

•

Osloskolen



Klasselister  
i Skolemelding og Portalen
• Foresatte vil se klasselister
•  i appen Skolemelding 
•  i Portalen i Skoleplattform Oslo 

• Fungerer fra skolestart

Vises for foresatte og kontaktlærere

Klasselistene gjør det lettere for foresatte å komme i 
kontakt med hverandre.
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Hvem ser informasjonen? 

Klasselisten blir synlig for foresatte som  
har barn i samme klasse (gruppe).

Kontaktlærer vil også ha tilgang til å se klasselisten 
for egen klasse. 

Når listene er synlige for foresatte, er de også å 
regne som offentlige. Det betyr at alle som ber om 
kopi av en klasseliste har krav på å få innsyn i 
listen. 
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Sende e-post eller ringe andre 
foresatte  

Foresatte kan kopiere en eller flere e-postadresser 
fra klasselisten og lime inn i egen e-postklient. I 
appen åpens e-postklienten automatisk. 

Foresatte som bruker appen kan klikke på telefonnr. 
for å ringe andre foresatte. 

"Send melding" kan kun brukes til å sende melding 
til ansatte på skolen, som før. 
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Skru på visning av kontaktinformasjon

Å lage en klasseliste med kontaktinformasjon til foresatte krever samtykke fra de 
foresatte. 

Klasselisten er i utgangspunktet tom. 

Foresatte må si ja til at kontaktinformasjonen skal bli synlig i klasselisten. 
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Slik gjør du: 

Gå til: 
• Innstillinger i Skolemeldingsappen 
• eller Min profil i Portalen i Skoleplattform 

Oslo (pålogging via skolens nettside) 

Velg hvilke opplysninger du vil skal bli 
synlig: 
• Elevens navn og ditt navn
• Telefon 
• E-post
• Adresse

Informasjonen blir synlig for de andre 
foresatte i klassen via knappen 
"Klasselister" i app og portal. 
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