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VELKOMMEN TIL SKOLESTART PÅ VESTÅSEN  

 

 
Vi gleder oss til å ta imot alle elevene tirsdag 18. august! 

Det blir godt å se hverandre igjen og alle ansatte på Veståsen er 
superklare 

 
 
Skoledagen og timeplanen blir tilnærmet lik som vanlig, men vi minner 
om at vi er på gult nivå: 
 

 Hver klasse er en egen kohort/gruppe og innenfor sin gruppe kan 
eleven samarbeide, leke sammen o.l 

 Uteområdene er delt inn i soner, og hver klasse får tildelt sin 
sone. I skoletiden kan vi ikke blande kohorter/ grupper, hverken 
inne eller ute.  

 Smittevernet for øvrig gjelder, med håndvask, avstand og hoste i 
albukroken. Det er forsterket renhold på skolen. 

 Foresatte går ikke inn i skolebygningen 

 Se også eget skriv fra Miljørettet helsevern, Øvre Romerike 
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 Side 2 av 2 

 

1.skoledag for 1.trinn – skolestarterne våre  
 

Vi tar imot 1. trinn i tre puljer og elever med foresatte møter utenfor gymsalen. 
Husk god avstand mellom familier ute og inne 
 
Kl. 09.00: Velkommen 1A! 
Kl. 09.30: Velkommen 1B! 
Kl. 10.00: Velkommen 1C!   
 

Rektor holder velkomsttale, elevene blir ropt opp til læreren sin og skolen tar 

bilder av klassen når de står oppstilt. Disse bildene sender vi hjem til dere 

foresatte etter at skoledagen er over. Når vi er ferdige med fotografering, går 

lærere og elever til klasserommet. Der vil de få tildelt plasser i garderobe og 

klasserom, de vil leke litt, ha en samling, spise og bli bedre kjent. Skolen tar 

bilder fra alle klassene gjennom dagen. Disse deler vi selvsagt med dere 

foresatte. HUSK matpakke og drikke!   

Når skoledagen er ferdig, kan elevene hentes foran gymsalen. 

1A slutter 11.00 

1B slutter 11.30 

1C slutter 12.00 

SFO henter de elevene som skal dit. MERK! Husk å avmelde i Vigilo om ditt 

barn ikke skal på SFO denne dagen.  

Fra og med onsdag er det vanlig timeplan – se oversikt nedenfor. 

Er det noe du lurer på, ta kontakt med avdelingsleder Anne Marte Andreassen 

på tlf. 66106200. 
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 Side 3 av 3 

 

 
 

1. skoledag 2.-7. trinn  
 
2.– 4.trinn: Møter kl. 08.10 foran trappa i skolegården. Der står 

læreren din og venter på deg, og dere stiller opp 
klassevis.  

5.-7.trinn: Møter kl. 08.20 foran trappa i skolegården. Lærerne 
står og venter på deg, og dere stiller opp klassevis. 

 
Dagen avsluttes til vanlig tid – se oversikt nedenfor, det er nye sluttider. 
Fra og med onsdag er det vanlig timeplan for alle. 
 
 
 
 

God oppstart på Veståsen  
 
Den første skoleuka vil fokuset i alle klasser være å skape trygge rom 
for alle. Vi blir kjent med hverandre, og hverandres likheter og ulikheter. 
Vi øver på hvordan vi skal være sammen og snakke sammen. Alle 
kontaktlærere vil også ta en telefon hjem til foresatte i løpet av de første 
2 ukene; hvordan har sommeren vært, er det noe skolen trenger å vite 
o.l. God oppstart vil også gjenspeile seg på ukeplanene til alle trinn. 
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 Side 4 av 4 

 

 

Foreldremøter 
 
Høstens foreldremøter gjennomføres tidligere enn vanlig. Ny læreplan og hva 
det betyr, samt et felles fokus for alle, blir hovedtema. I tillegg blir det 
informasjon tilpasset hvert trinn. Gjennomføringen blir annerledes, det er stadig 
smittevernhensynet som står først og én foresatt pr. elev kan derfor møte. Sett 
av datoene til ditt trinn – nærmere info om klokkeslett, organisering og agenda 
kommer i løpet av neste uke. 

 
1.trinn: 25. august  
2.trinn: 26. august 
3.trinn: 26. august 
4.trinn: 27. august 
5.trinn: 27. august 
6.trinn: 1. september 
7.trinn: 1. september 
 

Start og sluttider Veståsen skole 2020-2021 
 

Trinn Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

1.trinn og 
2.trinn 

08.10-
12.30 

08.10-
13.00 

08.10-
12.00 

08.10-
12.30 

08.10-
12.30 

3.trinn 08.10-
13.50 

08.10-
13.20 

08.10-
12.00 

08.10-
13.50 

08.10-
13.20 

4.-7.trinn 08.10-
13.50 

08.10-
13.50 

08.10-
12.00 

08.10-
13.50 

08.10-
13.50 

 

Vi gleder oss til skoleåret 2020-2021! 
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