
Til foresatte med barn født 2017 

Velkommen til Hovin skole! 

For å sikre en god og trygg skolestart, inviterer vi foreldre og barn til skoleklubb på Hovin skole

denne våren. 

Hovin skole ønsker å legge til rette for at skolestarten skal bli så god som mulig. Målet er å sikre

helhet, samarbeid og en meningsfull sammenheng mellom barnehage og skole, samt ivareta en trygg og

god overgangsprosess for barn og foresatte. Dette gjør vi gjennom planen «Fra eldst til yngst».  

Hensikten med skoleklubb er å ha flere møtepunkter med barn og foreldre for å bli kjent før

skolestart. I skoleklubben får barna delta i hyggelige skoleforberedende aktiviteter. Foreldre får

også mulighet til å bli kjent med hverandre, skolen og SFO. 

Hva Innhold Dato Deltagere 

 

Foreldremøte
skolestartere 

 

Informasjon om «Fra eldst til yngst», SFO, overgangen fra
barnehage til skole, selvstendighetstrening og
livsmestring og hva det vil si å begynne på skolen. 

Oppmøte: amfiet i skolegården utenfor SFO.

 

2. mars 

17.30 –
18.15 

 

Rektor og
avdelingsleder
1.-3. tr og
SFO. 

 

Fra eldst til
yngst 1 

 

Foreldre og barn blir kjent med hverandre.  

Sted: Oppmøte SFO (se oversiktskart ved skolens
parkeringsplass) 

 

 

8. mars 

17.00 –
18.00 

 

Avdelingsleder
1.-3. tr. og
baseleder for
SFO  

 

Fra eldst til
yngst 2 

 

Skolestartere med foresatte. Barna øver på oppstilling og
leker i et «friminutt» på skolen. Oppmøte i amfiet i
skolegården utenfor SFO. 

Vi er ute, viktig å kle seg etter været. 

 

12. april 

17.00 –
18.00 

Baseleder SFO,
miljøterapeut
og
avdelingsleder
1.-3. tr. 

 

Fra eldst til
yngst 3 

 

Skolestartere med foresatte har ulike aktiviteter sammen i
klasserommet med lærerne. Fokus på lek gjennom praktiske
oppgaver f.eks. eksperimenter. Oppmøte i amfiet i
skolegården utenfor SFO. 

 

 

3. mai 

17.00 –
18.30 

 

Kontaktlærere
for neste års
1. trinn, og
avdelingsleder
1.-3. tr. 

 

Besøksdag 

 

Skolestartere kommer på besøk på skolen og gjennomfører en
skoledag  

Følges av foreldre/foresatt. 

Oppmøte i amfiet i skolegården utenfor SFO.  

 

7. juni 

09.00 –
11.45 

Kontaktlærere
for 1. trinn,
rektor og
avdelingsleder
1.-3. tr. 

 

1. skoledag  

 

Velkommen til første skoledag  

17.august 

09.30 –
13.30 

Kontaktlærere
for 1.trinn,
rektor og
avdelingsleder
1.-3.tr 

 

ULLENSAKER                                                          
kommune

Hovin skole



I skoleklubben er det lagt opp til 3 samlinger for foreldre og barn på ettermiddagen. I tillegg

inviterer skolen barnehagene til å komme på besøk en gang i løpet av våren. På besøksdagen legger vi

opp til en skoledag for elevene der de får delta på en hel skoledag uten foreldre.  

Er kontaktlærerne klare ved et tidligere tidspunkt, vil de delta på tidligere skoleklubb enn hva som

er satt opp i skjemaet ovenfor.  

Ta kontakt med undertegnende dersom du har spørsmål før vi møtes på foreldremøtet.  

Vi gleder oss! 

Med vennlig hilsen 

 

Håvar Mangset, Rektor  

Hovin skole  

Havar.Mangset@ullensaker.kommune.no 

Tove Uran, Avdelingsleder 1. – 3. trinn og SFO  

Hovin skole 

Tove.Uran@ullensaker.kommune.no 
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