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VELKOMMEN TIL FØRSKOLEDAG PÅ  

AMMERUD SKOLE TIRSDAG 16. JUNI 2020 KL. 09:30 -10:30 

 

 
Til høsten skal du begynne på skolen vår. Det gleder vi oss veldig til!  
Vi har lyst til å invitere deg på et besøk før du begynner på skolen. 
 
Tirsdag 16. juni skal vi ha førskoledag. Vi starter kl. 09.30 og avslutter kl. 10.30.  
Du skal få møte læreren din på første trinn og de andre elevene som skal begynne på 
skolen. 
 
Vi håper du kan komme og vi gleder oss til å bli kjent med deg.  
  

 
 
 
 

Trinn 1 Kohort 1.1 Kohort 1.2 Kohort 1.3 Kohort 1.4 

Lærer Loan Fard Marius 

Arnesen 
Else Mazarino Anne Christine Songedal 

Bjørnstad Abdelhady 

Assistent Therese Berge Nathalie 

Desmot 
Arben Fetishi Sucre Alba 

Oppstillingsfarge   

 

  

Oppstillingsfarge betyr at læreren din holder en plakat med fargen til gruppen din, slik at  
du vet hvem som er læreren din. Denne informasjonen har blitt sendt via post.  

Oppstillingsplass  

 
 

Hvis du ikke har fått informasjon i posten ennå: 

Gå mot den store sirkelen, så får du hjelp til å finne læreren din. 
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 Program for dagen 
  
 

 

 

Vi ønsker vel møtt til våre nye elever og foresatte.  
 
Med vennlig hilsen 
 

Kiet Dang  Sucre Alba                                  Therese B. Berge                      Nathalie Desmot  

rektor   praktiserende inspektør               Sosiallærer                         Sosiallærer 

Tid Program for elevene Program for foresatte 

09:30 

  

- Elevene møter på skoleplassen, på oppstillingsplassen sin 

- 1. trinns elever ønsker alle velkommen med to sanger 

- Elevene går med kontaktlæreren sin inn i basen. Foreldrene blir ikke 
med i basen. 

AKS kommer til å ha to boder stilt opp i skolegården for å svare på 

spørsmål/informere om AKS. 

09:45-

10:20 

  
Førskoleøkt i basen 
 
- Vi blir kjent med basen 
- Vi utforsker førskolehefte 
- Vi blir kjent med skolen 
- Vi blir kjent med uteskoleplassen 
  

• Foreldrene leverer elevene 
på oppsatt 
oppstillingsplass kl. 09:30 
 

• Foreldrene henter elevene 
på oppsatt 
oppstillingsplass kl. 10:30 

10:30 

  
Førskoledagen er slutt – foresatte henter elevene på oppsatt 
oppstillingsplass.  
  

  


