
Kjære foresatte på 1. trinn,  

Nå gleder vi oss til oppstart mandag 17. august, og til å bli kjent med de kjære 

barna deres. Vi lever i en tid der korona dessverre igjen har blitt en utfordring, 

og jobber med å finne gode løsninger både på skolehverdagen og oppstart. 

Vi må i år fordele oppropet på tre forskjellige tidspunkt. Det er kun mulig å ha 

med to foresatte pr. barn, og dere foresatte må bli igjen i skolegården når 

elevene følger lærererne til klasserommet. Dere kommer tilbake to timer 

senere og møter barna deres utenfor skolen på angitt plass. Det er dessverre, av smittevernhensyn, 

ikke mulig at dere kommer inn i klasserommet og møter elevene der. Mange av dere har allerede 

hatt barna på AKS noen dager, og vi ser trygge og glade barn som er klare for skolestart.  

Vi ønsker dere velkommen til Amfiet ved skoletorget etter følgende plan: 

Kl. 09.00 – Gjallarhorn og Heimdal Hentes bak Kuben kl. 11.00 

Kl. 09.30 – Mjølner og Njord  Hentes bak Kuben kl. 11.30 

Kl. 10.00 – Sleipner    Hentes bak Kuben kl. 12.00 

Takk for at dere ved opprop holder god avstand til hverandre, og lager en stor halvsirkel i 

skolegården. Elevene går frem og møter rektor og de voksne i gruppa. Vi tar i mot elevene, hilser 

med albuen og viser elevene hvor de kan stille opp for fotografering. 

Fra og med 17. august tilbys ikke AKS før skoletid. Første skoledag er aktivitetsskolen åpen fra når 

elevene slutter, men vi vet at mange av dere vil feire skolestart i andre omgivelser.  

Vanligvis har vi orienteringsmøte for foreldrene i skoletiden denne dagen, men vi har ikke anledning 

til det nå. Vi ser for oss at vi kan avholde gruppevise foreldremøter når skolen er i gang. Mer 

informasjon om når og hvordan kommer.   

Informasjon om første skoleuke sendes dere fra lærerne på trinn 1. 

 

Velkommen til skolestart på mandag fra 

Ledelsen på Skøyen skole  

 


