
Velkommen til 

Osloskolen!    

Smestad skoles visjon: 

Trygge og samhandlende elever med kompetanse for fremtiden

http://www.smestad.gs.oslo.no/skolen/


Visjon: Kompetanse for 

fremtiden

Ta ut potensialet i hvert barn!



Mål for møtet

 Gi praktisk og nyttig informasjon

 Gi dere en opplevelse av at Smestad skole satser

på deres barn faglig!

 Gi dere en opplevelse av vi kommer til å jobbe for 

at barnet har det bra sosialt fra første dag!





Skolens ledelse og ansatte
 Rektor Anton Ryggg

 Ass.rektor Anne Grete Artnzen (6.-7.trinn og velkomst)

 Avdelingsleder Karine Bekkely (4.-5.trinn) 

 Avdelingsleder Merethe Thulin (1.-3.trinn)

 Sosiallærer Birgitte Dodgson

 Spes.ped koordinator: Mariann Nordalh Karterud

 Miljøarbeider: Trine Gildernes

 Kontaktlærere: 

 Leder opplæringen som organiseres i klasse/grupper. Samarbeider tett

 Martine Rognmo

 Kamilla Fjeldheim

 Hilde Houth Fjellseth

 Camilla Loftesnes

 Ekstra lærer på trinnet: 

 Vibecke, Vetle og X  

 En assistent til hver klasse



Smestad skole

 Skolen er 82 år!  

 Fra høsten 2022 ca. 700 elever. 

 Tre Velkomst-klasser

 Spesialgruppe / Monolitten

 4 i ledelsen, ca. 52 lærere og ca. 12 assistenter

 Kontoransatte og vaktmester

 Mange bygninger

 Rehabilitering



Skolen har tett samarbeid 

med:

 PPT (pedagogisk- psykologisk tjeneste)

 PP-rådgiver

 Logoped

 Ullern bydel ( BUP og BV) 

 Helsesykepleier Liv Julie Sørdal+ Pernille Fabritus Dybwad



Virksomheten Smestad

skole

 Styres av Kunnskapsdepartementet og

læreplanen

 Oslo kommune ved Utdanningsetaten er skoleeier

og legger føringer for vår strategiske plan og

satningsområder

 Skoleeier følger opp resultater(pedagogisk og

økonomisk) 

 Skolen har budsjett og personalansvar



Styrings- og 

samarbeidsorganer i 

grunnskolen
 Driftsstyre

 FAU (Foreldrene arbeidsutvalg) representanter

 Klassekontakter

 Kommunalt Foreldreutvalg (KFU) 

 Elevråd

 Skolemiljøutvalget

 Foresattes rettigheter og plikter er hjemlet i 
opplæringsloven.



 Klasseinndelingskriterier: 

 Kjønn

 Adresse

 Født på året

 Elever med ekstra behov

 Antall

 Gå til skolen (gågrupper) / trafikk

 Skyssordning ( 2 km)





Trygge elever- Hvordan vi 

styrker det sosiale

 Lekevenner i friminuttet

 Læringspartnere

 Vennegrupper

 Vennebenk

 Inspeksjon

 Fadderording

 Modellering og øvelse

 Planlegge 50/50



Hvordan dere foresatte kan styrke det sosiale det første skoleåret?

• Hjelpe barnet på å trene på selvregulering; 
- vente på tur

- la andre bli hørt

- Akseptere fleretallsbeslutninger

- Innordne seg etter regler

- Tap og vinn med samme sinn



• Inviter medelever hjem

• Følg opp vennegrupper

• Ha en inkluderende bursdags-politikk

• Fremsnakk andre barn og voksne+ skolen!

• På alle trinn vil det være noen som strever sosialt. Møt

dem med raushet. Inviter dem hjem. Vær åpen for at 

ditt barn ikke alltid forteller alt rett.

• Ta kontakt med skolen dersom du hører om en 

skolehendelse du stusser på.



Ikke skap matpakkepress!



Hva skal de lære det 

første skoleåret ?

 Å være en god skolevenn

 Alle rutiner og forventninger

 Alle bokstavene og å lese

 Regne med tall i tallområdet fra 1-20



Ny læreplan Fagfornyelsen

- et verdiløft

- relevans, sammenheng og dybde

• Alle fag har læreplaner som inneholder kompetansemål 

som beskriver hva eleven skal mestre på ulike trinn. 

Læreplanene finner du på: www.udir.no





Lesing

 Lesing i alle fag

 Biblioteket

 Sommerles.no

 Lekse i sommer



Bruk av læringsbrett 
på Smestad

 Økt motivasjon for læring 

 Opplevd relevans til egen hverdag

 Mestring og inkludering

 Økt produksjon

 Økt kreativitet

 Økt samarbeid

 Økte mulighter for vurdering og 
tilbakemelding

 Økt kreativitet

 Økt grad av tilpasset opplæring



Hva med håndskriften?

Hva med skjermtid?

Hva med nettvett?

Hvem er erstatningsansvarlig?

Hva med ergonomi?



Vurdering og oppfølging 

av elevene
 Osloskolens overordnede målsetning er å sikre et godt 

læringsutbytte for alle elever

 Elevsamtale 

 Utviklingssamtaler 

 Underveisvurdering

 Tilbakemelding på lekser

 Kartleggingsprøver 



Skole-hjem samarbeid
 Skolen skal støtte foresatte, tilrettelegge for 

samarbeid og sikre foresattes medansvar i skolen

 Et godt skole-hjem samarbeid er en forutsetning

for elevens læring og trivsel

 Skolens forventninger til foresatte.

- Oppfølging, beskjeder, lekser……..

- Husk å melde fra om adresseendring og nye telefonnumre (sikkerhet)

- Formidle positiv innstilling til skolen! ”Spille på lag” med skolen!

facebook- fau og skoleside

 Hjemmeside:  https://smestad.osloskolen.no



Skolen- elevene 

arbeidsplass

 Permisjonsregler vedtatt av Bystyret

 190 verdifulle skoledager!

 Høyt fravær i 1.klasse forplanter seg videre

 Viktig med presis oppmøte til 0830

 Søkes skriftlig til rektor



Velkommen til Smestad skole!

Første skoledag 22. august kl. 09.00-11.00





Tips og se sammen for å 

forberede skolestart

 https://tv.nrk.no/serie/skolestarterne/sesong/1/epi

sode/8/avspiller

https://tv.nrk.no/serie/skolestarterne/sesong/1/episode/8/avspiller


- Hvis dere er trygge blir barna trygge! 

- Foreldrebidrag:

- Ta avskjed i skolegården i god til før det ringer inn,

- Ikke bli med opp i garderoben

- Øv på at både mamma og pappa leverer

- Benytt følgegruppene som opprettes

- Ikke jakt på bestevenner, men skolevenner




