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Til foresatte

Endelig skolestart!
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Innmelding til skolestart
Neste høst har du et barn som skal begynne på skolen. 

Vi som arbeider i skolen skal gjøre alt vi kan for at ditt barn skal få mange 
gode år med høy trivsel og godt læringsutbytte i skoletiden. Vår oppgave 
er å gjøre undervisningen og lærestoffet så interessant at barnet ditt 
trives i læringssituasjonen, blir motivert og opplever mestring.

Skolen ønsker å samarbeide med dere foreldre for at barnet skal få en best 
mulig skolehverdag, både faglig og sosialt. De voksne på skolen ønsker å møte 
barna på en slik måte at de føler seg verdsatt for den de er. Barna skal møte  
en skolehverdag der de lykkes faglig, opplever trivsel og føler seg inkludert.

Skolene i Kristiansand arbeider målrettet for å utvikle gode inkluderende 
læringsmiljøer. ingen skal bli ertet eller plaget uten at de voksne griper aktivt 
inn. Et nært og tillitsfullt samarbeid med de foresatte er en viktig forutsetning 
for å lykkes med dette.

Når dere foreldre nå skal foreta en innskriving, så må dere logge dere på 
foreldreportalen for å gjøre dette. Samtidig bekrefter dere skoleplassen  
dere tilbys, eller dere kan søke om at barnet skal gå på en annen skole.  
Endelig skoleplassering gjøres i februar.

I løpet av våren sender skolen ut informasjon om førskoledag og informasjons-
møte for de foresatte. Vi gleder oss til å begynne samarbeidet med dere til 
beste for barnet deres.

Vennlig hilsen
Kristin Eidet Robstad
oppvekstdirektør
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HVA SKAL DU GJØRE?
På skolen skal du lære og gjøre mye spennende som lesing, skriving,
matematikk og engelsk, tegning, gym, uteskole, lek og mye annet.

SFO
På skolefritids kan du leke og ha det gøy sammen med de andre barna.
Her kan du være før og etter du er på skolen.

SKOLEVEIEN
De aller fleste stedene er det trygg skolevei. Det beste er å gå til skolen
sammen med andre barn. Da får du også mange opplevelser, og holder
deg i god form.

FADDERORDNING
Mange skoler har fadderordning der de store elevene skal passe på  
at duhar det bra på skolen.

Til deg som skal begynne 
på skolen
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VALG AV SKOLE
Barnet har rett til å gå på den skolen som ligger nærmest, eller ved den skolen 
i nærmiljøet de hører til. Etter søknad kan barnet tas inn på en annen skole. 
Skoleplassering avgjøres i februar.

KOLLEKTIV FORSIKRING
Alle elever har forsikring som omfatter ulykkesskader som kan ramme barna 
når de deltar i undervisning, eks kursjoner, reiser, SFO og på direkte vei til og 
fra skolen.

SPESIELLE BEHOV
Har barnet ditt spesielle behov, kan du ta kontakt direkte til skolen, eller med 
en av hjelperne på baksiden av denne brosjyren.

SKOLESKYSS
Ditt barn har rett til skyss når veien til skolen er mer enn 2 km, eller dersom
veien er spesielt farlig. Etter 2. trinn er grensen 4 km. Ved sykdom eller 
funksjonshemming kan barnet ha rett på gratis skoleskyss.

Til foreldrene med barn 
som skal begynne på skolen
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Bli kjent med skolen din
I løpet av våren vil du få invitasjon til en «bli kjent dag»/førskoledag  
der du treffer medelevene og lærerne dine. 
Du finner bilder og kan lese mer om den enkelte skole på 
www.kristiansand.kommune.no/skole
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Kontakt oss
OPPVEKSTSEKTOREN
E-post: post.oppvekst@kristiansand.kommune.no
Tlf: 38 07 52 00

Besøksadresse: Rådhuskvartalet, Rådhusgata 18

PEDAGOGISK PSYKOLOGISK TJENESTE (PPT) 
E-post: post.pptjenesten@kristiansand.kommune.no 
Tlf: 38 07 54 00

Besøksadresse:  Kjøita 21 

SKOLEHELSETJENESTEN
Kontakt skolen

BARNEVERNET
E-post: post.barnevern@kristiansand.kommune.no
Tlf: 38 07 59 30

Besøksadresse: Gyldenløves gate 23, 4. etg.

For mer info se
www.kristiansand.kommune.no
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4685 Nodeland
Tlf: 38 07 50 00
www.kristiansand.kommune.no




