
Oslo 2019

Det er lov å endre 
bakgrunnsfarge.

På sider med positiv 
logo benyttes alltid 
lyse bakgrunnsfarger.

Sørg alltid for god 
lesbarhet/kontrast 
og følg lovlige farge
kombinasjoner.

Tittellysbilde bilde positiv logo og bilde

Velkommen til 
Osloskolen

Skolestart 2022/2023

Manglerud skole



Oslo 2019

Det er lov å endre 
bakgrunnsfarge.

På sider med positiv 
logo benyttes alltid 
lyse bakgrunnsfarger.

Sørg alltid for god 
lesbarhet/kontrast 
og følg lovlige farge
kombinasjoner.

Program

Kort presentasjon
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Aktivitetsskolen AKS
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Læringsmiljø faglig og sosialt

Viktig å huske på



Oslo kommune
Utdanningsetaten

Informasjon om Manglerud skole
• Ca. 975 elever skoleåret 2022/2023

1-10 trinn ordinær skole og 1-10 trinn 

International Classes (IB) 

• Lærere ca. 70 

• Rektor Peter Streijffert 

• Inspektør for trinnet: Eva Kvan

• Sosiallærer  for trinnet: Tone Merete Berg 

• Skoleassistenter ca. 60

• Skoledag for 1. trinn kl. 08.30-13.00



Oslo kommune
Utdanningsetaten

Hva dere kan forvente av skolen

• Faglig godt kvalifiserte lærere

• Lærere som har god oversikt over faglig og sosial utvikling og 

fravær.

• Individuell tilrettelegging ut fra barnas behov

• Rask kontakt med hjemmet om det er hendelser eller 

bekymring for barnet. Både faglig og sosialt.

• Voksne som er gode på å bygge relasjon.
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Fravær

• Sykdom over lengre perioder varsles skolen

• Fri/permisjon fra skolen ut over en skoledag, søkes til rektor

• Rutinemessig møte ved bekymringsfullt fravær

– Mer enn 10%

– Hyppig forsentkomming
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Skoleveien

• Vi ønsker at dere følger barna deres til fots til skolen

• Det er viktig at barnet blir trygg på skoleveien

• Lag følgegrupper gjerne på tvers av skoleklassene 

• Skolen oppfordrer til at elevene venter med å sykle alene til de 

har tatt sykkelprøven i slutten av 4. trinn
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Ressurser på trinnet

• I skoleåret 2022-2023 er trinnets 84 elever delt i fire grupper 
med ca. 21 elever i hver.

• Pedagog i hver gruppe

• Assistent i hver gruppe 

• Ressurslærer som fordeler innsatsen i alle gruppene

• I 3. trinn vil gruppene slås sammen og bli til 3 klasser
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Samarbeid skole-hjem

• Formelle fora for samarbeid er Driftstyret (DS) og Foreldrenes Arbeids 
utvalg (FAU)

– Foreldremøter (minst 1 pr år) 

– Foreldresamtaler / utviklingssamtaler (minst 2 pr år)

• Uformell daglig kontakt 

• Møter ved behov knyttet til sosial og faglig utvikling

• Info-kanaler (skriv, sms, møter, ranselpost, hjemmeside og App) 

• Viktig med samarbeid
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Våre forventninger til dere

• Barnet møter uthvilt, mett og har med mat, 
klær og utstyr for dagen.

• La barnet oppleve gode regler og rutiner

• La barnet ta ansvar

• Vær på lag med oss og stol på oss

• Ta kontakt om du er usikker på noe

• Still opp på foreldremøter og 

utviklingssamtaler

• Gjør lekser med barnet



Aktivitetsskolen (AKS)
AKS er et aktivitetstilbud før og etter skoletid. 

Tilbudet er for elever på 1.–4. trinn og elever med særskilte
behov på 1.–7. trinn.

Åpner 1. august. Elektronisk søknadsskjema finnes her: 
https://www.oslo.kommune.no/skole-og-
utdanning/aktivitetsskolen/

Aktivitetstilbudet støtter barnas faglige og sosiale utvikling
gjennom lek, omsorg, fysisk aktivitet og læringsstøttende
aktiviteter i samarbeid med skolen. 

https://www.oslo.kommune.no/skole-og-utdanning/aktivitetsskolen/


Gratis AKS etter skoletid

Hva er gratis?

• Eleven kan være på AKS hver dag etter skoletid, inntil 12 timer per 
uke. Tiden skal fordeles jevnt utover uken.

• Eleven kan være på AKS to dager i skolens ferier (høst- og 
vinterferien, jule- og påskeferien og sommerferien utenom juli, når 
AKS er stengt).

• På planleggingsdager/inneklemte feriedager kan eleven kan være en 
½ dag på AKS. 

Heltidsplass til redusert pris
Dere kan kjøpe heltidsplass til redusert pris, ved å betale mellomlegget 
mellom heltid- og deltidsplass. Da kan barnet være på AKS både før og 
etter skoletid og alle dager i skolens ferier (utenom juli). 

Skolestarterne har tilbud om gratis AKS etter skoletid skoleåret 2022/2023



Lokaler
Vi har lokaler i J-bygget på skolen. 

Elevene bruker den samme garderoben som på 
skolen.

Vi fordeler elevene i mange ulike rom på skolen. 

AKS har noen egne rom, men har også aktiviteter i 
klasserom og grupperom. Vi benytter også skolens 
spesialrom, blant annet gymsal, bibliotek og aula.



Matservering
• Mandag har elevene med seg matpakke.

• Tirsdag – fredag har vi kantine der elevene får tilbud om variert mat. 

• Varm mat en dag i uken.

• Barna får tilbud om frukt hver dag.

• Vi har allergivennlig mat til dem som har behov for det

• I ferier må de ha med to matpakker hver dag, med mindre annet er 
opplyst om.



Aktivitetstilbud

• Inne: 
Legorom, spillrom, lekerom, hobbyrom, dukkekrok, bamsesykehus, lesekrok, 
biblioteket og gymsal med dansekurs, fotballskole, friidrett, allidrett, kanonball, 
volleyball, innebandykurs, basket, yoga, badminton og mye mer.

• Ute: 
Naturgruppe, fotball, klatring, lekestativ, tur i akebakken, skolehagen, leke på 
kunstgresset, tur i skogen, stikkball, utedisco, skiskole, tur i nærområdet og mye annet 
gøy.



Hvem jobber på AKS?
Gaute Våje – AKS-leder gaute.vaje@ude.oslo.kommune.no

Priscilla Nilsen – baseleder for 1. trinn prisci0107@osloskolen.no

Marie Wiker – baseleder for 2. trinn marie2907@osloskolen.no

Niklas Andresen – baseleder for 3. og 4. niklas3007@osloskolen.no

+ 25 flinke og engasjerte barneveiledere.

Kontakt oss gjerne på telefon 481 06 829

Våre åpningstider:
Vi holder åpent fra klokken 0730 – 1700 

Alle dager unntatt helligdager. (AKS er stengt i hele Juli)

mailto:gaute.vaje@ude.oslo.kommune.no
mailto:prisci0107@osloskolen.no
mailto:marie2907@osloskolen.no
mailto:niklas3007@osloskolen.no
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Sosiallærer 1. – 4. trinn
Tone Merete Berg

• Elevene
– Samtalestøtte for enkeltelever og grupper

– Samarbeid med lærere om arbeid i klassene

– Oversikt over elever med spesielle behov

• Foresatte
– Kontaktperson

– Delta på samarbeidsmøter med lærere og eksterne instanser

• Kontakt med andre instanser

• Sosiallærer for 5-7, Mona-Malin Berglund

• Sosiallærer 8-10, Vibeke Osland
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Skolens arbeid med læringsmiljø

• Bruk av Smart oppvekst 
• En metode for å jobbe strukturert 

med sosiale ferdigheter

SMART oppvekst er ikke en metode 
men et tankesett og kriterier for 
design som fremmer det beste hos 
elevene.
• Søkelys mot ønsket atferd
• Positivt formulerte forventninger
• Feiring som motivasjon
• Vi gjør hverandre gode

S-styrkefokus
M- medvirkning
A-anerkjennelse
R-relasjoner
T-trening
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Når jeg er bekymret for det sosiale

Legg frem 
bekymring 
for 
kontaktlærer

Møte med 
foresatte og 
kontaktlærer
Avtal tiltak for 
avgrenset 
periode

Tiltak virket ikke 
tilstrekkelig:
Møte med foresatte, 
kontaktlærer og 
sosiallærer/leder
Tiltak og eventuelt 
samtykke til drøfting i R-
team
Vurder aktivitetsplan iht
Opplæringsloven §9a-4

Tiltak virket tilstrekkelig:
Kvalitetssikre med 
oppfølgingsmøte 

Ulike tiltak som kan iverksettes:
Observasjon i klassen og friminutt 
for å se på samspill mellom elever
Samtaler for å støtte eleven 
Styrke sosiale ferdigheter
Aktivitetsplan §9a-3
Tett oppfølging og individuelle 
avtaler
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Mulig henvisning til PPT for 
sakkyndig utredning eller for 
utredning av lese/skrivevansker
Pedagogisk rapport fra lærer 
Sosiallærer skriver henvisning 
som signeres av foresatte

Når jeg er bekymret for det faglige

Legg frem 
bekymring for 
kontaktlærer
Avtal forsterket 
individuell 
tilrettelegging (FTOP)

Kartlegg 
Vurder drøfting i R-
team 

Kontaktlærer 
melder til R-team 
(ressursteam)

Før R-team må tiltak 
være utprøvd og 
evaluert.
Elevens vansker må 
være kartlagt

FTOP gir ønsket 
læringsutbytte.

Oppretthold på avtalt 
tid.

R-team (Ressursteam)
-Skolens PPT rådgiver
-Skolens logoped
-Helsesykepleier
-Ledelse 
-Sosiallærer
-Kontaktlærer og 
ressurslærer
Drøft henvisning til PPT
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Magnhild Lund
• Er her fem dager i uken

• Lavterskeltilbud for skolebarn og foresatte

• Formålet er å fremme elevenes fysiske og 

psykiske helse, og forebygge sykdom og skade

• Helsesykepleier Benjamin Mathisen 5.-7.trinn, 

Guro Baklien Harboe-Ree 8.-10. trinn
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Hva bør sommeren brukes til?

• Hjelpe barna med å bli skoleklare – Lese høyt, rime, telle, klippe, lime☺

• Øv på selvstendighet som påkledning, dorutiner, bordskikk, knyte 
skolissene m.m.

• Vente på tur 

• Godta å gjøre det man i utgangspunktet ikke har lyst til (barna øver på 
innordning, voksne øver på å tåle barns frustrasjon).

• Nyt siste rest av barnehagetiden
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Viktig(st) for barnet

• Liker du meg?

• Leveringssituasjon

– Er avskjeden vanskelig, gjør den kort

– Forbered barnet "Når vi kommer til lærer, sier vi hade' og da går jeg"

– Gjør avtaler med voksne på skolen/AKS

– Følg planen
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Skolens hjemmeside

• https://manglerud.osloskolen.no/

https://manglerud.osloskolen.no/

