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VELKOMMEN TIL NYTT SKOLEÅR PÅ  

LILLEAKER SKOLE 
 

Mandag 22.08.16 starter det nye skoleåret på Lilleaker skole og vi gleder oss til å 

møte alle barna igjen.  

2. – 7. trinn starter kl. 08.30 og 7. trinn drar på leirskole første uken.  

1. trinn starter opp kl. 10.00. 

Aktivitetsskolen har hatt åpent fra 1. august og vi har hatt gleden av å møte 

mange barn allerede og ser fram til et fint år på skolen. 

 

Delte timeplaner: 

Deler av skolegården har vært avsperret siden påske på grunn av fare for at 

takstein kan falle ned i skolegården. Det har dessverre tatt tid å få reparert taket 

og først i dag, torsdag 18. august, er de i gang med arbeidet. Det er derfor redusert 

skolegård til etter høstferien. 

I tillegg starter arbeidet med å utbedre lekeplassen i slutten av august og vi får 

svært lite plass i skolegården store deler i høst. 

Klassene vil derfor ha delte friminutt frem til disse arbeidene er ferdige, da det 

ikke er forsvarlig å ha 400 elever ute samtidig. 

Etter at arbeidene er avsluttet vil dere få nye timeplaner. 

Vi starter kl. 08.30 hver dag som tidligere, bortsett fra noen få dager for 6. og 7. 

trinn. De må starte kl. 08.00 for at dagene skal gå opp, i forhold til bruk av 

gymsal og spesialrom. 

 

Åpningstid om morgenen: 

Skolen har tidligere vært åpen fra kl. 08.00 om morgenen, og de eldste elevene 

har hatt mulighet til å komme inn i klasserommene for å få en rolig oppstart. 

På grunn av sikkerheten kan vi ikke lenger ha denne ordningen, da det ikke er 

tillatt å ha elever inne i gangene uten tilsyn. 

Skolen er derfor stengt til klokken er 08.30 og det ringer inn. 

AKS har morgenåpning som vanlig fra 07.30 og avslutter denne kl. 08.15 og alle 

elevene er ute med inspeksjon til det ringer. 
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SkoleSMS: 

Nytt av året er at meldingsboken blir borte. 

Alle Osloskoler skal nå bruke SMS istedenfor meldingsbok. Det vil si at dere må 

sende en SMS til skolen ved fravær for elevene til nummer 41 71 61 12. 

Det er et felles nummer for hele Osloskolen, det er derfor viktig at dere starter 

meldingene med LIL- og klassen det gjelder. F.eks. LIL-1A – da blir nummeret 

sendt direkte til lærer som kan registrere fraværet. Dere vil også få svar i løpet av 

dagen om at meldingen er mottatt. 

Lærere må logge seg inn på PC for å svare, det kan derfor ta litt tid før dere får 

tilbakemelding. 

 

Hjemmesiden og Skoleportal Oslo: 
Vi oppfordrer dere til å gå inn på hjemmesiden vår: 

https://lilleaker.osloskolen.no/ for å finne informasjon og nyheter fra skolen.  

Fra denne siden kan dere også logge dere inn Skoleplattform Oslo, hvor dere kan 

følge opp barna deres. Her vil det komme mer informasjon utover høsten.  

 

 

Vi ser fram til et videre godt samarbeid med dere fremover. 

Skolemiljøet er et ekstra satsningsområde i høst og alle klassene vil jobbe 

systematisk med dette. Vi er en Olweus skole og det aller viktigste er at alle barn 

er trygge og har gode opplevelser på skolen. I år vil bruke tid til å snakke med 

elevene om hvordan de har det på skoleveien, da det kan oppstå episoder der som 

vi ikke kan fange opp og som kan være med på å gjøre dagen mindre hyggelig for 

enkelte elever. Det er viktig at dere tar kontakt med oss dersom dere hører om 

eller opplever at barna deres kommer opp i vanskelige situasjoner. 

 

 

Med gode ønsker om et fint skoleår for oss alle. 

 

 

 

Erling Marøy 

rektor 
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