
Gamlebyen skole 

 

Til FAU 12.05.2022 

 

 

Orientering fra rektor 
 

 

 

 

 

 

Flyktninger fra Ukraina 
Skolen satte tidlig i gang forberedelser for å ta imot nye elever. Foreløpig har vi få nye 

elever, men vi er klare til å ta imot flere. 

Hittil har det vært færre flyktninger enn ventet, men vi er forberedt på å ta imot flere elever på 

kort varsel. Dette avhenger av situasjonen i Ukraina og antall flyktninger som kommer til Oslo. 

Innsamling 

Mange foresatte og elever har bidratt med innsamling av leker, spill, klær og utstyr som i 

hovedsak er sendt videre til akuttmottaket på Økern. Elevene på 7. trinn påtok seg å sortere og 

ordne alt som ble samlet inn. Takk til alle som har bidratt! 

 

Inndeling i klasser og grupper 
Vi er inne i de siste månedene og ukene av første skoleår. Før neste skoleår vil vi sette 

sammen to klasser på andre trinn (2A/2B). Samtidig skal vi forberede grupper for 

skolestartere som begynner i august. 

Når vi setter sammen klasser og grupper, er det mange hensyn å ta, både sosialt og faglig. Det 

er derfor flere ansatte som samarbeider om å samle informasjon og lage utkast til 

klasseinndeling. 

Foresatte på første trinn har mottatt et brev med mer informasjon. Brevet er vedlagt. 

 

Kontaktlærere og andre ansatte 2022-2023 
Mange elever er spente på hvilke lærere og assistenter de skal ha neste år. De aller 

fleste er kjente, men det er også noen som er nye her på Gamlebyen skole. En del 

grupper skal ha samme kontaktlærer fortsatt, mens andre får nye lærere. 

Enkelte ansatte skal ha permisjon, og noen ansatte skal slutte. Vi er i hovedsak ferdige med 

ansettelser, og de fleste stillingene er avklart. Det kan likevel fortsatt forekomme endringer. 

Det er fortsatt noen uker igjen av dette skoleåret. Vi er samtidig godt i gang med å forberede 

oppstarten av neste skoleår. Alle foresatte vil få nærmere informasjon i neste uke. 
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Kommentarer og uønsket oppmerksomhet fra nabo 
En voksen beboer i nabolaget har i perioder kommet med kommentarer og uønsket 

oppmerksomhet særlig rettet mot kvinner og unge jenter. Han bor like ved skolen, og 

flere elever og foresatte kjenner derfor til hvem han er. 

Skolens ansatte følger med, og vi kontakter forebyggende avdeling hos politiet når vi får 

melding om hendelser. Dermed kan de følge opp. I tillegg har skolen tatt kontakt med lag og 

foreninger som leier lokaler her etter skoletid, slik at ledere og trenere også kan være 

oppmerksomme. 

Vi snakker også med de eldre elevene om hva de kan gjøre dersom de får kommentarer eller 

uønsket oppmerksomhet. Det kan være enten fra denne naboen eller i andre situasjoner. 

 

 

 

Vedlegg: Brev til foresatte på første trinn 
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Gamlebyen skole 

 

Til alle foresatte på 1. trinn 

09.05.2022 

 

 

Inndeling i klasser og grupper 

Når vi setter sammen klasser og grupper, er det mange hensyn å ta, både sosialt og 

faglig. Det er derfor flere ansatte som samarbeider om å samle informasjon og lage 

utkast til klasseinndeling. 

Opplæringslovens § 8-2 har bestemmelser om inndeling i klasser eller basisgrupper:  

I opplæringa skal elevane delast i klassar eller basisgrupper som skal vareta deira 

behov for sosialt tilhør. For delar av opplæringa kan elevane delast i andre grupper 

etter behov. Til vanleg skal organiseringa ikkje skje etter fagleg nivå, kjønn eller etnisk 

tilhør. Klassane, basisgruppene og gruppene må ikkje vere større enn det som er 

pedagogisk og tryggleiksmessig forsvarleg. 

Klassen eller basisgruppa skal ha ein eller fleire lærarar (kontaktlærarar) som har 

særleg ansvar for dei praktiske, administrative og sosialpedagogiske gjeremåla som 

gjeld klassen eller basisgruppa og dei elevane som er der, mellom anna kontakten med 

heimen. 

Rutiner og retningslinjer ved Gamlebyen skole 

Ved Gamlebyen skole deler vi elevene inn i mindre grupper når de begynner på 1. trinn. Hver 

gruppe har sin kontaktlærer. Gruppene har som regel 12-14 elever. Inndeling bygger blant 

annet på informasjon fra foresatte og barnehagene.   

I løpet av det første året blir både elever og lærere godt kjent før vi deler inn i to klasser fra 

2. trinn (2A/2B). Klassene har inntil 28 elever. Dette varierer avhengig av hvor mange elever 

det er på trinnet.  

Selv om det blir to klasser, vil det fortsatt være en del undervisning og aktiviteter som er felles 

for elevene på trinnet. Dels kan det også være mindre grupper på tvers av klassene. På AKS vil 

elevene på trinnet ofte være sammen. 

Klasseinndelinga skal ivareta både sosiale og faglige hensyn. Vi vektlegger derfor flere forhold 

ved inndeling: 

• Antall elever i klassene 

• Fordeling av jenter og gutter 

• Fordeling av elever fra forskjellige deler av skolens inntaksområde 

• Fordeling av elever med ulik språkbakgrunn 
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• Elever med behov for ekstra hjelp og støtte 

• Andre individuelle hensyn 

Forslag utarbeides av sosiallærere og avdelingsleder etter innspill fra elevenes kontaktlærere 

og annen tilgjengelig informasjon. Inndeling av klasser fastsettes av rektor. 

Noen ganger kan det være nødvendig å gjøre endringer underveis i skoleløpet, for eksempel 

hvis klassestørrelsen endres på grunn av flytting eller hvis det er individuelle behov for å bytte 

klasse. Dette blir i tilfelle tatt opp med foresatte. 

Når er klasselistene klare? 

Vi arbeider med dette framover mot sommerferien. Dere vil få nærmere informasjon i juni. Da 

vil dere også få vite hvem som skal være kontaktlærere. 

Hvem kan vi kontakte hvis vi har spørsmål eller kommentarer? 

Konkret informasjon om deres barn kan formidles til sosiallærer og avdelingsleder via 

kontaktlærer. 

Generelle spørsmål eller kommentarer til skolens rutiner og retningslinjer for klassedeling 

rettes til rektor. 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

Geir Johansen      Mariiana Evgenieva Alknes 

rektor       avdelingsleder 

 

Kopi til sosiallærer og ansatte på 1. trinn 

 


