
 

 
 

 
Osloskolen 

 

Refstad skole 

 

Velkommen til første skoledag!  
Vi håper alle har hatt en fin sommerferie! Aktivitetsskolen er i full gang med glade og aktive barn, og det har vært 

hyggelig bli kjent med så mange av 1.trinnselevene allerede. Vi er klare og gleder oss til å ta imot alle de 

flotte skolestarterne mandag 16.august.  

 

Første skoledag for 1. klasse skiller seg fra de andre skoledagene. Elevene møter på grusbanen ovenfor gamle 

Refstad skole for å ta skolebuss kl. 09.30. Hver elev har anledning til å ha med seg to voksne på bussen. Vel 

fremme møtes vi i skolegården hvor rektor holder velkomsttale og hver enkelt elev blir ropt opp og sier hei til 

rektor og lærer. Når alle i gruppen er ropt opp, følger elevene med læreren til klasserommet.   

 

Elevene på 1. trinn skal være på skolen til kl. 12.15, så det er fint om barnet har med matpakke og drikke. Det vil 

bli utdelt timeplan og annen informasjon, så det er lurt at elevene har med seg en skolesekk.  

 

Foresatte har anledning til å være på skolen hele første skoledag. Det er en god nyhet at vi kan starte opp 

skoleåret på grønt nivå etter Utdanningsdirektoratets trafikklysmodell i henhold til smittevern. Dette innebærer 

at vi kan legge til rette for at dere får komme inn i klasserommene for besøk og bildetakning. For å opprettholde 

1-metersavstand må vi dele dere inn i to mindre grupper. Når elevene følger læreren inn i klasserommet, går dere 

foresatte til gymsalen hvor Astrid og Turid (to blide damer mange allerede kjenner) deler dere inn i to grupper. 

Dersom en elev har med seg to foresatte, får dere gå sammen inn i klasserommet. Det blir også servert kaffe i 

gymsalen.   

 

Elevene og foresatte tar bussen tilbake fra skolen klokken 12.15.   

 

Avreise grusbanen på Bjerke  

Elevene kan ha med to foresatte på bussen   

Klokken 09.30   

Velkomst og opprop ved rektor   

Aktiviteter i klasserom og skolegården   

Foresatte kan være på skolen hele dagen   

Kaffe serveres i gymsalen   

Klokken 09.45 – 12.15  

Hjemreise fra Refstad skole  

Elevene kan ha med to foresatte på bussen  

Klokken 12.15  

  

 

 



 

Tidligere informasjonsskriv og øvrig informasjon ligger tilgjengelig på hjemmesiden vår. Det finner dere 

her: www.refstad.osloskolen.no og deretter under fanen som heter  For elever og foreldre.  

 

Vi gleder oss alle sammen til å bli godt kjent med barna deres!   

 

Vennlig hilsen   

 

Kari Bang Thorsrud       Magnus Nesset-Kristiansen   

Inspektør       Rektor   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.refstad.osloskolen.no/

