
Velkommen til innskriving!

Sørborgen skole ønsker våre nye 
skolestartere og foresatte
velkommen til innskriving tirsdag 10.mars (gruppe1)og 
onsdag 11.mars(gruppe 2) på Sørborgen  skole.
Så langt har vi 57 skolestartere.

Innskrivingen vil finne sted i gymsalen.
På innskrivingen vil dere få møte rektor, avdelingsleder og voksne som 
skal jobbe på 1.trinnet neste år.

Barna får skrive seg inn i “håndboka” og oppleve en “skoletime” der de 
møter kommende klassekamerater.  De skal synge, tegne og leke litt. 
NB! Vi gjennomfører info til foreldre  mens barna har “skoletimen”.

Det er viktig at dere tar med  ferdig utfylte skjema, det vil si elev- 
informasjon  og søknad om skoleskyss på innskrivingsdagen. Vi 
oppfordrer samtidig foresatte om å sette seg inn i skyssordningen. 
Informasjon finner dere på atb.no/skoleskyss-grunnskole
Vi gleder oss til å møte våre nye skolestartere og foresatte, og ønsker 
dere alle hjertelig velkommen!

Første møte! Program: 
10. mars 2020
09.00- 11.00 gruppe 1 : 
Innskriving av 
skolestartere. 

11.mars 2020
09.00- 11.00 gruppe 2 : 
Innskriving av 
skolestartere

----------------------------
Rektor Britt Akslen ønsker 

alle velkommen!

● Fadderne synger
● Barna har skole
● Foreldre får info 

fra skolens ledelse

Et infoskriv fra Sørborgen  skole, skoleåret 2020/2021
                           www.trondheim.kommune.no/Sørborgen-skole

Hvem blir læreren min?
Å være skolestarter er spennende for de aller fleste barn. På Sørborgen 
skole er ikke lærerkabalen for neste skoleår klar før senere på våren, 
derfor venter vi med å offentliggjøre høstens kontaktlærere på 1.trinn 
til foreldremøte  onsdag 26. mai kl. 18.00.
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https://www.atb.no/skoleskyss/


Overgangen mellom å være størst i et trygt og lite miljø i 
barnehagen til å bli minst blant mange elever på en 
skole, kan oppleves  som skummelt både for foreldre og 
barn.
Sørborgen skole har et godt samarbeid med barnehagene. Vi er 
opptatt av å gjøre overgangen fra barnehage til skole så trygg som 
mulig for våre nye skolestartere. 

I løpet av våren vil barnehagene besøke Sørborgen skole for å bli 
kjent med bygningene og uteområdene, og delta på “Rusk og Rask” 
samlinger. 

Det er mye som skal læres når man er skolestarter.
Det vi på skolen ønsker spesielt at barna skal kunne 
før de kommer til oss, er at de kan 
kle på seg og gå på toalettet selv.  

Fra størst til minst

Bli-kjent-dag!
Onsdag 27.mai ønsker Sørborgen skole 
alle skolestartere hjertelig velkommen
til bli-kjent-dag!

Program kl. 09.00 – 11.00:
• Rektor ønsker alle skolestartere og foresatte velkommen
• Kulturinnslag fra fadderne på 5.trinn.
• Presentasjon av lærere og barne-og ungdomsarbeidere.
• Elevene blir delt inn i klassen og går med læreren sin til 
              klasserommet.         
•Ta med håndboka du fikk på innskrivingsdagen.
•Ta med mat og drikke.

Mamma og pappa trenger ikke å være med denne dagen. Det er 
med noen fra barnehagen.

Skolefritidsordningen
Første dag på SFO for 
elever på 1.trinn er mandag 
3.august. 
Elevene blir delt inn i 
grupper for oppstart etter 
ønsket startdato på søknad. 
Mer informasjon om dette 
kommer. 
Ved oppstart samler vi 
foresatte for informasjon 
om SFO.
Barna på 1. trinn vil i 
hovedsak være på egen 
base (rødbasen) den første 
tiden. Barna på 2.- 4. trinn 
introduseres etter hvert. 

For søknadsfrist til SFO se 
Trondheim kommunes 
nettsider. Her kommer det 
også søkeportal.
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VIKTIGE DATOER !

10.03.2020 og 11.03.20
Innskrivingsdag og info til foreldre.
Oppmøte utenfor  gymsalen, 
Sørborgen skole.

15.04.2020
Frist for å søke SFO plass.

26.05.2020 kl.18.00-19.30
Foreldremøte. Se vedlagt program.

27.05.2020 kl. 09.00 – 11.00:
Bli kjent dag.
Oppmøte i skolegården

03.08.2020:
Oppstart SFO

17.08.20
1A: 09.00-10.30
1B: 11.00-12.30
1C: 13.00-14.30
Oppmøte i skolegården.


