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Deloverskrift beige

Vår visjon

"Her starter fremtiden" er Gamlebyen skoles visjon. Rause og trygge 

ansatte møter et mangfold av elever og foreldre med åpenhet. Her 

har vi en grunnleggende holdning om at det er rom for alle. Samtidig 

vektlegger vi at alle kan lære og at alle kan utvikle seg. Med 

omsorgsfull kontroll arbeider vi for å skape et godt skolemiljø der 

elevene kjenner at de hører til.

Gamlebyen skole befinner seg midt i det historiske Oslo med ruiner 

fra middelalderen som nærmeste nabo. Her knyttes fortid og fremtid 

sammen. Tradisjoner, kultur og verdier står sterkt i vårt arbeid. 

Sammen bygger vi toleranse, samhold, solidaritet og vennskap.

Gjennom refleksjon øves elevene opp til å formulere tanker og utvikle 

faglig forståelse. Språk og kommunikasjon er grunnlaget for både 

læring og identitet.

Gamlebyen skole
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Gamlebyen skole: noen tall og fakta

En urban barneskole grunnlagt i 1881. Feiret 140 år i 2021.

300 elever fordelt på 1.-7. trinn, to innføringsklasser for elever 
som skal lære norsk og ei spesialgruppe for autister.

Fra august 2021 til august 2026 tar skolen også inn elever som 
bor i inntaksområdet til den nye skolen i Bjørvika.

Tilbud om AKS med gratis deltidsplass (12 t/u) på 1.-4. trinn

Omtrent 60 ansatte i forskjellige stillinger: lærere, assistenter, 
miljøterapeuter og andre ansatte

Skoleledelsen består av rektor, assisterende rektor og tre 
avdelingsledere.

Nært samarbeid med mange lokale lag og foreninger.

Foto: Eva Brænd. Oslo skolemuseum
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Å være elev i første klasse:

Lek og læring skal føre til språklig, faglig, 
motorisk og sosial utvikling. 

Fag: norsk, matematikk, engelsk, forskjellige 
orienteringsfag, praktiske og estetiske fag.

Grunnleggende ferdigheter: Lese, skrive, regne, 
uttrykke seg muntlig og digitale ferdigheter.

Faste rammer med klokkeslett og tider, 
skoledager og ferier. 190 obligatoriske 
skoledager (38 uker) utgjør et skoleår.

Det er færre voksne enn i barnehagen.

Barna er mer selvstendige enn i barnehagen. De 
møter læreren sin når skoledagen begynner.
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Første klasse ved vår skole

Ett trinn, men delt i flere grupper og med 
flere kontaktlærere.

Vi legger vekt på varierte dager med mye 
lek og fysisk aktivitet.

Læring på flere arenaer, både ute og inne, 
ikke bare i klasserommet.

Lesing, skriving og regning.

Perioder med fokus på ulike tema: seks 
perioder i løpet av skoleåret.

Vi arbeider systematisk med verdier og 
holdninger.
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Eksempel på ei ganske vanlig uke i 1. klasse

Tid Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag

0730-0830 AKS AKS AKS AKS AKS

0830-1030 Samling
Norsk

Samling
Matematikk

Samling
Bibliotek

Uteskole Samling
Matematikk

1030-1130 Spising
Storefri

Spising
Storefri

Spising
Storefri

Spising
Storefri

Spising
Storefri

1130-1330 Kunst og 
håndverk

Tema Tema Uteskole Musikk

1330-1700 AKS
• Lett måltid
• Lek og 

aktivitet

AKS
• Lett måltid
• Lek og 

aktivitet

AKS
• Lett måltid
• Lek og 

aktivitet

AKS
• Lett måltid
• Lek og 

aktivitet

AKS
• Lett måltid
• Lek og 

aktivitet

Gratis deltidsplass i AKS: Inntil 12 timer i uka fordeles jevnt etter skoletid.
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Aktivitetsskolen (AKS) er åpen 
før og etter undervisningstid 

for elever på 1.-4. trinn 
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Nyttig å kunne

Språk og kommunikasjon

• Kunne snakke om det du gjør og hva du liker

• Kunne beskrive, ordne og sortere

• Kjenne igjen navnet ditt

Selvstendighet

• Kunne spise og drikke selv

• Gå på toalettet alene

• Kle av og på deg selv, knyte sko

• Kunne be om hjelp

Sosialt

• Leke med andre og vente på tur

• Lytte til andre og kunne vise hensyn
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Laget rundt eleven

Kontaktlærere

Faglærere og 
andre ansatte

Sosiallærere

Foresatte

Miljøarbeidere og 
assistenter

Skoleledelsen

Ansatte i 
Aktivitetsskolen

Annet offentlig 
støtteapparat

Helsesykepleier

Barnevernet

PPT Andre instanser

BUP Politikontakten

Lokale lag og 
foreninger

Kultur

Idrett
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Noen tips til hvordan dere som foreldre og foresatte 
kan hjelpe barnet med faglige forberedelser

Introdusere barnet for bøker og litteratur. Lese 
høyt for barnet. Fortelle historier.

Snakk om bokstaver, lyder, stavelser, ord, 
rimord og lek med språket.

La barnet eksperimentere med skrift, og la dem 
prøve å skrive om noe som betyr noe for dem.

"Hverdagsmatematikk": antall, alder, sortering, 
måling, deling, øve på ukedager, timer i døgnet. 

Snakke om penger. La barnet øve på å handle og 
bruke penger.

Øve på klokka og på forståelse av tid.
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Noen tips til hvordan dere som foreldre og foresatte 
kan hjelpe barnet med sosiale forberedelser

Å vente på tur

Delta i felles lek og spill med andre barn

Hevde seg selv og sine meninger, men også la 
andre blir hørt.

Akseptere felles beslutninger

Innordne seg etter regler

Ta avskjed i skolegården i god tid før det ringer 
inn. 

Benytt følgegrupper dersom det opprettes.
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Noen tips til hvordan dere som foreldre og foresatte 
kan være rollemodell for eget og andres barn

Hils når du møter barn og voksne på skolen.

Snakke positivt om andre barn og voksne, 
skolen og lærerne.

Snakk med barnet om hvem alle leker med. 

Tror du noen blir holdt litt utenfor? Gjør noe!

Hvis alle er oppmerksomme på andres barn, så 
er det noen som også passer på ditt barn.

Etterspørre barn i klassen som ikke så ofte blir 
omtalt. 

Ta kontakt dersom du har en dårlig magefølelse 
for eget eller andres barn.
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Samarbeid mellom skole og hjem

Alle elever har en kontaktlærer

• Kontaktlærer er deres primære kontakt med skolen

• Utviklingssamtaler med elev, foresatte og lærer

• Tverrfaglige møter ved behov

• Foreldremøter høst og vår for alle klasser

Råd og utvalg

• Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU): En representant fra 
hver gruppe/klasse. FAU er foreldrenes stemme i skolen.

• Driftsstyret er skolens øverste organ. Styret består av 
foresatte, ansatte og politisk oppnevnte representanter.

• Skolemiljøutvalg: Elever, foresatte, ansatte og noen fra 
driftsstyret drøfter elevenes læringsmiljø.

Informasjon fra skolen gis på nettsidene våre, i 
ranselpost og på Skolemelding (gratis app)

Skolen skal støtte foresatte, tilrettelegge for samarbeid og sikre foresattes medansvar i skolen. 
Et godt samarbeid støtter elevens læring og trivsel.

https://gamlebyen.osloskolen.no/om-skolen/rad-og-utvalg/fau/
https://gamlebyen.osloskolen.no/om-skolen/rad-og-utvalg/driftsstyret/
https://gamlebyen.osloskolen.no/om-skolen/rad-og-utvalg/fau/
https://gamlebyen.osloskolen.no/for-elever-og-foresatte/veiledning-til-foresatte/skolemelding/
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Kontakt oss

Nettside: gamlebyen.osloskolen.no

Telefon: 23 47 24 50 (kl. 0800-1530)

E-post: postmottak.gamlebyen@osloskolen.no

Hjerter i takt

Midt i hjertet av Oslo

Der byen først ble til

Der finner du Gamlebyen

Der kan du være den du vil

KIGO - Lydiksen/Vardøen


