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          Oslo, januar 2021 

 

 

Til deg som skal begynne i 1. klasse på  

Ruseløkka skole i august 2021 

 

Vi gleder oss veldig til at akkurat du skal begynne i 1. klasse.   

Du skal få lov til å komme på besøk på skolen og ha en 

miniskoledag samt møte noen av lærerne som jobber her og i 

mai/juni.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ruseløkka skole 
 

 

 

 

 



  

Veien til skolestart august 2021 

Dato Emne Hvem Sted 

Desember 

2020 

Digital innskrivning Utdannings

-etaten 

Digitalt  

12.april 

2021 

Vedtak om 

skoleplass  

Skolen 

sender 

Pr post 

13.mai 2021 Endelig svar på 

skolebytte-

søknader 

Skolen 

sender 

Pr post 

Mai/juni 

2021 

Invitasjon til 

førskoledag  

Skolen 

sender 

Pr post 

Juni 2021 Førskoledag Elever og 

foreldre 

Vollebekk skole / Ruseløkka 

skole 

Juni 2020 Påmelding 

Aktivitetsskolen 

Gratis kjernetid 

for 1.trinn.  

Foreldre 

melder på 

digitalt  

Skolens hjemmeside: 

https://www.oslo.kommune.

no/skole-og-

utdanning/aktivitetsskolen/s

ok-plass-pa-

aktivitetsskolen/#toc-1  

August 2021 Invitasjon til 

skolestart  

Skolen 

sender 

Pr post 

02.08.2021 Oppstart 

Aktivitetsskolen 

Elever og 

foreldre 

Ruseløkka skole 

16.08.2021 1. skoledag Elever og 

foreldre 

Ruseløkka skole 

Pr. post – sendes ut til foresattes digitale postkasse.  
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Tips til skolestart 

 

 Læring skal være gøy! Ikke tenk så mye på det tekniske ved lesing og 

skriving før barnet starter på skolen, fokuser heller på leseglede og 

nysgjerrighet. Les bøker sammen, se på bilder, snakk sammen og le 

sammen. Spill gjerne gøyale mattespill med barnet ditt, for eksempel 

Yatzy! 

 Hjelp barnet ditt med å bli selvstendig i hverdagen; kle av og på seg, ta på 

sko og støvler, ta av og på sekk, mestre toalettbesøk. 

 Sosial kompetanse: øv på det å respektere og dele med hverandre, å 

lytte mens andre snakker, lære å tape i lek eller spill og inkludere andre i 

leken. 

 På Ruseløkka bruker vi ofte begrepet «vennebriller». Vi tar på oss 

vennebrillene før friminuttet for å se om noen er alene. Hvis vi ser noen, 

inviterer vi de med i leken. 

 

Hipp hurra for at akkurat DU skal begynne på Ruseløkka!  
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