INTRODUKSJON:

ORGANISERING:

God skolestart er et samarbeid mellom
skolehelsetjenesten, barnevernet og fire
barneskoler i bydel Frogner (Uranienborg,
Bygdøy, Majorstuen og Ruseløkka).

God skolestart foregår gjennom hele skoleåret
2017/2018. Tilbudet består av
samarbeidsmøter, veiledning til skolen og en
«God Skolestart uke»

God skolestart har som mål:
• å skape en best mulig skolehverdag
for elevene i 1. trinn
• å fokusere på sårbare barn med
behov for ekstra tilrettelegging og
oppfølging
• å bidra til implementering av helseog utviklingsfremmende tiltak i skolen
• å forbedre samarbeidet mellom
skolen og helsetjenestene i bydelen

Under «God Skolestart uken» vil
fagpersonene være sammen med klassen en
hel skoledag og en uteskoledag.

Disse personene vil være med:
• Kontaktlærere
• Assistenter
• Sosiallærer/ undervisningsinspektør
• Spesialpedagog/ ressurslærer
• AKS
• Helsesøster
• Fysioterapeut
• Ergoterapeut
• Fagutvikler barnevernet

I etterkant av hver dag vil fagpersonene
møtes for å diskutere dagen og
observasjonene som har blitt gjort.

Oslo kommune
Bydel Frogner
Kontaktinformasjon
Majorstuen skole: 23 46 44 00
Helsesøster Thea Karine Malde: 906 95 362
Uranienborg skole: 22 44 00 00
Helsesøster Solveig Strand: 907 25 680
Ruseløkka skole: 23 27 28 40
Helsesøster: 971 29 345
Bygdøy skole: 23 28 11 30
Helsesøster Gudrun Abel Engh: 482 76 607
Fagkoordinator skolehelsetjenesten
Sissel Ourom
Telefon: 971 29 345
Epost: sissel.ourom@bfr.oslo.kommune.no

VIDERE OPPFØLGING:
Dersom det viser seg at noen av barna kan ha
behov for tettere oppfølging fra noen av
bydelens tjenester, vil dere som foresatte bli
kontaktet.
Har du spørsmål om disse dagene, ta kontakt
med ditt barns kontaktlærer, eller se
kontaktinfo i brosjyren.

Fysioterapeut Marianne Stange Berg
Telefon: 902 63 752
Epost:
mariannestange.berg@bfr.oslo.kommune.no
Ergoterapeut Trude Wabakken
Telefon: 908 25 529
Epost: trude.wabakken@bfr.oslo.kommune.no
Bydelspsykolog Anita Kantor
Telefon: 469 57 309
Epost: anita.kantor@bfr.oslo.kommune.no
Fagutvikler barnevernet Linn Austbø
Telefon: 948 82 403
Epost: linn.austbo@bfr.oslo.kommune.no

God Skolestart.
Eksempel på timeplan. Tidspunkt varierer
fra skole til skole så sjekk ukeplanen for
ditt barn.

08.30 –
09.30

Røris
10.0010.15
10.15 10.45
Røris
10.5511.30
11.30 –
12.00
12.0012.30
12.3013.30
14.00 –
15.30

Lærer underviser
Samling og Norsk.
Observasjon
skrivegrep og
arbeidsstilling
Fysioterapeut
Frukt og vann
Friminutt
Undervisning med
helsesøster og
barnevernet
Fysioterapeut
Undervisning med
ergoterapeut
Spising

Oslo kommune
Bydel Frogner
Vi gleder oss til morsomme dager sammen
med barna!

God skolestart
SAMARBEID
INSPIRASJON
FOKUS PÅ BARNA
BEVEGELSESGLEDE

Friminutt
Gym med
fysioterapeut
Oppsummeringsmøte
(elevene på AKS)

Timeplan felles uteskole:
• Vi går på tur til turområdet i nærheten
av skolen. På tur vil vi organisere
aktiviteter i mindre grupper med fokus
på fysisk aktivitet og læring.
• Husk passende tøy til uteskole.

Et årlig samarbeidsprosjekt mellom
barneskolene i bydel Frogner,
skolehelsetjenesten og barnevernet

