
 

 

 

 

Osloskolen 

 

Bøler skole 

 

Til foresatte med barn som skal starte i 1. klasse! 

Velkommen til skolestart hos oss på Bøler skole! 

Første skoledag for elevene i 1. klasse er mandag 16. august kl. 09.30 – 12.00.  

Selv om skolen starter opp på grønt nivå, vil første skoledag være preget av 

smittevernsregler. Det er viktig at disse overholdes, og vi ber dere sette dere inn i 

følgende plan for dagen:  

Kl. 09.20 – 09.30 

Elev og foresatte møter på skolen. Oppmøte er i området ved flaggstangen. Det vil være 

markert klassevise oppmøte. Dere må passe på at dere står med minst 1 meter avstand 

til neste familie.  

 

 

Kl. 09.30 

Elevene ropes opp klassevis. Ved opprop går eleven bort til sin kontaktlærer. Når en 

klasse er ropt opp går de direkte til sitt klasserom. Det er dessverre ikke anledning for 

foresatte å bli med inn i klasserommet. Dette må alle elevene være forberedt på.  

Når oppropet er ferdig tilbyr vi en kort omvisning på skolen for foresatte som ønsker 

det. Omvisningen vil foregå i de tre klassegruppene. Vi ber dere holde 1 meter avstand 

til hverandre under omvisningen.  

Foreldremøter på 1. trinn vil bli avholdt i uke 34. Nærmere informasjon om tidspunkt 

kommer tidlig neste uke.  

 

 

Kl. 12.00 

Elevene følges ut til avtalt henteplass i skolegården. Vi anbefaler at elevene blir hentet 

kl. 12.00 denne dagen, men dersom de skal på AKS må AKS få beskjed om dette.  

 

Tirsdag 17. august følger elevene vanlig timeplan. Denne får dere fra trinnets lærere.  

 

Vi minner om godt smittevern:  

• Ingen skal møte på skole eller AKS hvis de er syke 

• Vask hender før dere kommer på skolen 



• Voksne må holde minst 1 meter avstand til andre voksne 

• Foresatte skal ikke inn på skolens område ved levering etter kl. 08.00 

 

Vi gleder oss til å bli kjent med dere og våre nye elever! 

Vi håper det blir en flott første skoledag! 

Velkommen til Bøler mandag kl. 09.30 ���� 

 

Med vennlig hilsen 

Britt Bøymo 

rektor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


