
 

 

Velkommen til Sjøskogen skole! 
I dag har vi hatt besøk av barna deres sammen med barnehagene. Det var mange spente og 

nysgjerrige barn. Barna fikk hilse på rektor Cathrine Von Porat, Sfo-leder Mostafa Kroop, 

Carina Carlsen inspektør og lærerne de skal ha fra høsten av. Kontaktlærere på neste års 1. 

trinn er Hege Telle Frantsen, som er lærer for nåværende 1. trinn. Sammen med henne er vi 

så heldig å ha fått Trygve Engebretsen, som også skal være kontaktlærer på trinnet.  

Nyttig å vite:  

Tidsplan 

Mellom kl. 08:15 og 08:30 er det tilsyn av voksne ute i skolegården. 

Undervisningen starter kl. 08:30 hver dag for alle trinn, slutt-tidene er som følger: 

 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

1. trinn 13:15 13:15 13:15 13:15 13:15 

2. trinn 13:15 13:15 13:15 13:15 13:15 

3. trinn 13:15 13:15 13:15 14:15 13:15 

4. trinn 13:15 13:15 13:15 14:15 13:15 

5. trinn 14:30 13:15 13:15 14:30 13:15 

6. trinn 14:30 13:15 13:15 14:30 13:15 

7. trinn 14:30 13:15 13:15 14:30 13:15 
 

I storefri fra kl. 11:15 – 11.45 hver dag har vi: 

▪ Varierte aktiviteter på skolens uteområde.  

▪ Mange voksne tilsynsvakter ute 

▪ Trivselsledere som setter i gang ulike aktiviteter.  

SFO  

▪ SFO er et fritidstilbud før og etter skoletid for barn på 1.- 4.trinn. SFO er åpen fra 1. august 

med stengt i uke 28, 29 og 30, mellom jul og nyttår, skolens påskeferie samt 5 plandager. 

Åpningstiden er mellom 07:15 og 16:45. På de av skolens ferie- og fridager som SFO er åpen, 

gis et heldagstilbud i SFO. Det gis to ulike tilbud; 10- timers plass, kr. 2390,- og hel plass, kr. 

3190,-. 
▪  

▪ For de med 10- timers plass inngås en årlig avtale mellom hjem og SFO om hvordan timene 

skal fordeles per uke. I skolens ferier kan de med 10- timers plass velge tre hele dager per uke. 

Det gis også anledning til kjøp av enkeltdager – 280,- når det er skole,505,- på skolens ferie- og 

fridager. Det er mulighet for å søke om inntektsredusert foreldrebetaling i SFO (skjema på 

kommunens eller skolens hjemmeside). 
▪  

▪ Påmelding til SFO skjer elektronisk i Oppvekstportalen via Ås kommunes hjemmeside og er 

bindende, men med mulighet for endring eller oppsigelse (gjøres også i Oppvekstportalen). 

Varslingstid for endring/oppsigelse er minimum én måned, med virkning fra den 1. i 

påfølgende måned. Dette gjelder bare i perioden fra 1. september til 1. april. Uansett 



 

 
tidspunkt for opptak betales fra den 1. i måneden. Øvrige vilkår og bestemmelser framgår av 

Forskrift om skolefritidsordningen i Ås kommune (Ås kommunes hjemmeside). 

 

 

Trygt skolemiljø og elevmedvirkning 

Elevene har sin egen arbeidsmiljølov. Kapittel 9a i Opplæringsloven slår fast at alle elever i grunnskoler 

og videregående skoler har rett til et godt fysisk og psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og 

læring”. Vi har plikt til å innarbeide gode rutiner og å sette i verk tiltak når det trengs. Skolen har en 

egen handlingsplan; «Plan for positivt skolemiljø», som sier hvordan vi arbeider med og følger opp 

dette.  
 

Alle må følge med og være tett på hele tiden, og når noe skjer må vi ta fatt i problemet med en gang. 

De foresatte må melde fra til skolen dersom de har mistanke om at det kan være noe som skaper 

utrygghet. Ta heller kontakt én gang for mye enn én gang for lite. 
 

På Sjøskogen skole har vi det best når alle er her. Vi er opptatt av å forebygge mot høyt fravær og har 

rutiner vi følger i dette arbeidet. Vi tar raskt kontakt med hjemmet i situasjoner hvor elever nærmer 

seg bekymringsfullt fravær, slik at vi i samarbeid finner gode løsninger til det beste for eleven.  
 

Vi har en godt innarbeidet fadderordning. 1.trinnselevene får faddere fra 4.trinn. Elevene organiseres i 

faddergrupper.  
 

Vi har et aktivt elevråd ved Sjøskogen skole som er med på å fremme elevenes fellesinteresser og som 

jobber for et godt skole- og læringsmiljø.  

 

Vi har en Trivselsleder-ordning ved skolen der en rekke barn får opplæring i ulike aktiviteter 

de kan sette i gang på skolen. Barna som er trivselsledere har sammen med de voksne et 

spesielt ansvar i storefri for at alle barna skal trives og finne hverandre gjennom lek og 

aktiviteter. 

 

Voksenregel: 

▪ Snakke pent om skolen med barna dine, da gjør du dem en tjeneste. 

▪ Si fra til skolen med en gang dersom det har skjedd noe det må ordnes opp i 

 

Kommunikasjon 

Ukeplaner, innkalling til foreldremøter og utviklingssamtaler, invitasjoner til arrangementer, 

informasjon om turer og lignende blir sendt på Transponder. Transponder meldingsbok er et digitalt 

meldingssystem hvor foresatte og skole kan kommunisere og gi hverandre beskjeder. Fravær skal 

meldes på Transponder til skolen innen 08:30 samme morgen som barnet er borte fra skolen. Dersom 

vi ikke hører noe innen den tid, tar skolen alltid kontakt med hjemmet for å få avklart situasjonen. 

 



 

 
Hvordan ta i bruk Transponder 

Transponder kan lastes ned som app i Google play og Appstore, men du 

kan også bruke tjenesten fra en nettleser 

https://meldingsbok.transponder.no.  

Det er viktig at dere velger appen som heter TRANSPONDER MELDINGSBOK og ikke Transponder SMS.  

Med første gangs pålogging via ID-porten sikrer vi høyt nivå av sikkerhet for både foresatte og ansatte. 

Alle som logger seg inn i sine barns digitale meldingsbøker ser hvem som til enhver tid kan lese og 

skrive i bøkene. Logg deg rett inn i appen og aksepter pushvarsler for å holde deg oppdatert i sanntid 

eller bruk Transponder i nettleser. 

Dere kan få tips til hvordan dere kan logge inn første gang med denne videoen: 

https://www.youtube.com/watch?v=9Gdmtx9OKlQ 

Kontaktinformasjon 

Rektor Cathrine von Porat  Cathrine.von.Porat@as.kommune.no 64 96 42 51  

Ass. Rektor Carina Y. Carlsen  Carinayvonne.carlsen@as.kommune.no 64 97 42 58  

SFO-leder Mustafa Kroop  Mustafa.Kroop@as.kommune.no 64 97 42 81 

Skolekonsulent Kristin Eidem  Kristin.Eidem@as.kommune.no 64 97 42 52 

Meldinger til 
skolen 

Transponder 
meldingsbok 

Lastes ned fra app i Google/ Appstore eller 
bruk tjenesten fra nettleser 
https://meldingsbok.transponder.no 

Klart til å tas i 
bruk fra 
skolestart 

 

Ukeplan 

Alle trinn har en ukeplan. Ukeplanen beskriver læringsmålene den aktuelle uken og gir også en 

oversikt over aktiviteter som skal foregå på trinnet. Enkelte beskjeder hjem blir også gitt her. Elevene 

får for det meste lekser fra dag til dag. Leksene skal være stoff man har arbeidet med på skolen. 

Ukeplanen blir sendt ut på Transponder.  

 

Skolemelk  

 

 

Permisjon fra pliktig opplæring - Jfr. Opplæringslovens § 2-11 
▪ Skriftlig søknad til skolens rektor på eget digitalt skjema (søknadsskjema ligger på kommunens 

og skolens hjemmeside) 

▪ Det skal normalt ikke innvilges permisjon til ferie.” Når det er forsvarlig, kan kommunen etter 

søknad gi den enkelte eleven permisjon i inntil to uker.” 

▪ Rektor vil gjøre en helhetsvurdering basert på forsvarlighet, tidligere fravær og elevens behov.  

▪ Den undervisningen eleven mister har han/hun ingen rett til å få erstattet. Det kan ikke 

påregnes at skolen vil gi eleven et opplæringstilbud/leksetilbud i permisjonstiden. De foresatte 

Skolemelk bestilles på: www.skolelyst.no 

 

https://meldingsbok.transponder.no/
https://www.youtube.com/watch?v=9Gdmtx9OKlQ
http://www.skolelyst.no/


 

 
må sørge for nødvendig undervisning i permisjonstiden, slik at eleven kan følge med i den 

vanlige undervisningen etter at permisjonstiden er ute.  

▪ Skoleåret består av 190 skoledager og 175 fridager. Vi oppfordrer alle til å legge ferier til 

skolens fridager.  
 

 

Opplæringslovens bestemmelser om maksimal permisjonstid på to uker (10 skoledager) er 

ufravikelig. Alle søknader utover de 10 dagene blir avslått. Dersom foresatte velger å ta 

barnet ut av skolen utover ti skoledager, vil eleven bli skrevet ut av skolen. Når familien er 

tilbake etter fraværet, kan foresatte søke om skoleplass ved ønsket skole, og man vil få plass 

på nærmeste skole som har kapasitet. Det vil si at eleven ikke er garantert å få tilbake sin 

skoleplass på Åsgård skole. 

 

Skoleruta  2021 – 2022 

 

 

 

 



 

 

 

Skolestart innebærer en del endringer både for barn og foreldre. Å være førsteklassing kan 

være både morsomt, spennende, skummelt og krevende. Ingen forventer at barna skal kunne 

alt før skolestart, men noe bør de kunne og noe må de kunne.  

 

Hvordan få en best mulig start i første klasse?  

Praktiske ferdigheter:  

• Kle på seg selv. Kunne åpne og lukke en glidelås.  

• Kunne knyte sko (eller ha sko uten knyting)  

• Kunne åpne og lukke sekken.  

• Finne frem og åpne matboksen.  

• Kunne rydde etter seg selv.  

• Kunne klare seg selv på toalettet og vaske hendene etterpå.  

 

Sosiale ferdigheter:  

• Kunne vente på tur.  

• Ikke avbryte andres samtaler.  

• Lytte til andre.  

• Stå i kø, uten å ta på andre. (Hold armene for seg selv)  

• Kunne dele.  

• Kunne tape i spill og kunne vinne i spill på en hyggelig måte.  

• Tørre å si ifra.  

• Forholde seg til jenter og gutter.  

• Være en god venn.  

 

Faglige ferdigheter:  

• Kunne holde blyanten riktig.  

• Mestre bruk av saks.  

• Kunne skrive navnet sitt og kjenne det igjen.  

• Vite litt om seg selv. Når det har bursdag, etternavn, navn på foreldrene sine.  

• Kunne telle til ti.  

• Skjønne bruk av terning og kunne spille spill som for eksempel stigespill.  

 

Vi snakker om bokstavlyder. Det er viktig å bruke lyden når vi leser. Øv gjerne på første lyd i 

ord. Se gjerne på skilt. Lær gjerne barna å lese logoer. Det er helt greit å lære å lese noen ord 



 

 

utenat. Snakk gjerne om hva ting koster i butikken, se på plakater, overskrifter og la barna 

kjenne igjen noen bokstaver.  

Husk at det skal være gøy å lære. Det viktigste er motivasjon og lærelyst.  

 

 

Gode råd til foresatte:  

• Send med sunn mat på skolen som barna liker. Send gjerne med en gulrot og 

oppskåret frukt.  

• Det går fint å drikke vann.  

• Unngå oppmerksomhetskrevende pennal. Kjøp gjerne gode fargeblyanter. (Mange 

blyanter knekker lett og avgir dårlig farge) 

Ved siden av dette er det viktig å lese høyt for barn. Å lese utvikler hjernen deres. Det utvikler 

både talespråket, lese og skriveferdigheter. Nye ord og begreper læres, og barna får oppleve 

en fantasiverden.  

Noe annet viktig er at dere er positive til skolen. Snakk om skolen. Hva gjør man på skolen? 

Hva er et klasserom, hva er en lærer og hva er en pult? Hva betyr friminutt?  

Bruk gjerne ferien til å besøke skolegården og bli kjent. Se om dere kan bli kjent med noen av 

de som skal gå i samme klasse.  

Bruk sommerferien til å fremsnakke skolen. Gi barnet ditt et positivt bilde på det som venter.  

Foreldremøte 21. juni kl. 18.00 i skolens ballsal/evt. Teams.  

Skolestart: Onsdag 18. August kl. 10.00.  

 

Vi gleder oss til å bli kjent med dere! 

Hilsen alle oss på Sjøskogen skole.  

 

 

 

 

  På Sjøskogen skole skaper vi vekst 
for liten og stor gjennom felles 
forventninger, gode relasjoner og 
samarbeid.   


