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Første møte

Program
14.mars 2019

Velkommen til innskriving!
Lade skole ønsker våre
nye skolestartere og foresatte
velkommen til innskriving
torsdag 14.mars 2019. Så langt har vi 53 skolestartere.

09.00-10.00:
Skolestartere med
etternavn på A - J.
10.30-11.30:
Skolestartere med
etternavn på K - P.
12.30 – 13.30

Innskrivingen vil finne sted i auditoriet på Lade skole
14.mars på tre ulike tidspunkt. Sjekk tidene i kolonnen til høyre for å
se når dere skal komme.

Skolestartere med
etternavn på R - Å.

På innskrivingen vil dere få møte rektor, avd.leder 1.trinn, avd.leder
SFO, fagarbeider/assistent og en av lærerne som jobber på 1.trinn.
Barna får skrive navnet sitt i vår store innskrivingsbok, møte
kommende klassekamerater og får titte i lærebøker, synge og leke litt.
Det vil også bli anledning for foresatte å snakke med oss som jobber på
skolen og andre foresatte.
Det er viktig at dere tar med ferdig utfylte skjema, det vil si
samtykkeerklæring og elev- informasjon på innskrivingsdagen.
Vi gleder oss til å møte våre nye skolestartere og foresatte, og ønsker
dere alle hjertelig velkommen.

---------------------------• Rektor ønsker
velkommen
• Felles sang
• Barna deles i to
grupper:
✓ Innskriving
✓ Samling; lek,
tegning, kikke i
lærebøker
• Gruppene bytter.
• Det blir servert kaffe,
saft og kjeks.

Hvem blir læreren min?
Å være skolestarter er fryktelig spennende for de aller fleste barn. Noe
av det som det knytter seg mest spenning til er hvilken kontaktlærer
barnet får. På Lade skole er ikke lærerkabalen for neste skoleår klar før
senere på våren, derfor venter vi med å offentliggjøre høstens
kontaktlærere på 1.trinn til førskoledagen torsdag 23.mai..
Lade skole

Sjømannsveien 19

Tlf.: 72544900

Fra størst til minst
Overgangen mellom å være størst i et trygt og lite miljø i
barnehagen til å bli minst blant mange elever på en stor
skole, kan oppleves som skummelt både for foreldre og
barn.
Lade skole har et godt samarbeid med barnehagene. Vi er opptatt av
å gjøre overgangen fra barnehage til skole så trygg som mulig for
våre skolestartere.
I løpet av våren vil skolen delta på skolestartertreff i
nærbarnehagene, og barnehagene er hjertelig velkommen til å
besøke Lade skole for å bli kjent med bygningene og uteområdene.
Voksne har ofte forventninger til hva et barn skal kunne når det
starter på skolen. Vi på skolen er aller mest fornøyd når barna har
lært seg å være en god venn - og kan kle på seg selv og gå på
toalettet alene.

! VIKTIGE DATOER !
14.03.2019
- Innskrivingsdag
-Oppmøte iautidtorium
23.05.19:
- Førskoledag
- Oppmøte i auditorium
01.08.2019 :
- Oppstart SFO
19.08.2019 kl. 10.45 – 13.00:
- Første skoledag
- Oppmøte i aula.
Nærmere info kommer
Ved evt. spørsmål,
ta kontakt med oss
på tlf. 72 54 49 00

Lade skole

Skolefritidsordningen
Første dag på SFO for
elever på 1.trinn er torsdag
1.august.(for de barn med
hel plass) Denne dagen vil
barna bli delt i grupper, og
hver gruppe har plass til ulik
tid, ca. 3 timer per gruppe.
Det vil være en rolig samling
for barna, med lek, sanger
og litt omvisning. Foresatte
har mulighet til å være med.
Resten av uka blir det hele
dager. Barna vil i hovedsak
være på egen base og med
faste voksne den første
tiden. Barna i 2.- 4. trinn
introduseres etter hvert.
Foresatte avgjør hvor lenge
barna skal være på SFO – vi
har kjernetid mellom kl.
09.30 og 14.00 disse ukene.
Frist for å søke plass på SFO
er 15. juni.

Førskoledag
Torsdag 23.mai 2019 ønsker Lade skole
alle skolestartere og foresatte hjertelig
velkommen til førskoledag.
Program kl. 10.00 – 13.00:
●
Rektor ønsker alle skolestartere og foresatte velkommen i
auditorium.
●
Kulturinnslag fra fadderelevene på 3.trinn.
●
Presentasjon av lærere og fagarbeidere/assistenter.
●
Elevene blir delt inn i foreløpige grupper og går
sammenmed lærerne til sine klasserom, hvor 1.klasse og
SFO holder til.
●
Info til foreldre fra FAU, helsesykepleier, SFO og skole.
Foresatte vil ha mulighet til å oppholde seg på skolen mens barna
er i undervisning.

Ladehammerveien 45

Tlf.: 72 54 49 00

