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Velkommen til foreldremøte på Brattås  

skole onsdag 3.juni kl.18.00-19.30,  

og besøksdag for barna 05.06.20  

 

 

Kjære foresatte  
 
Da dere har et barn som skal begynne på Brattås skole til høsten, har vi gleden av å invitere vi dere 
til et første foreldremøte.  
 
Vi ser frem til å ønske våre nye skolestartere velkomne til høsten. Det å starte på skolen, er en ny 
og viktig epoke i et barns liv. En ny tilværelse som innebærer en rekke nye utfordringer, nye 
voksne å forholde seg til, og nye lekevenner. Skolestart er en stor begivenhet for både barnet og 
foresatte. Det er for oss voksne på Brattås skole svært viktig å gjøre møtet med skolen til en trygg 
og god opplevelse. 
 
Tiden vi nå er inne i, er svært annerledes for oss alle. Vi har andre retningslinjer, rammer og 
rutiner å forholde oss til enn vi normalt sett har, i likhet med samfunnet ellers.  
Vi er derfor nødt til å tenke kreativt og annerledes for å kunne møte dere. Vi vil komme til å 
gjennomføre møtet i grupper med god avstand. Nøyaktig hvordan vi vil gjennomføre dette, 
avhenger av hvor mange vi blir. Det vil derfor bli en påmelding, slik at vi kan møtes i trygge 
rammer hvor smittevern ivaretas etter gjeldende regler. Vi møtes i skolegården, på baksiden av 
skolen. 
 
På dette møtet vil vi snakke om: 
 

• Presentasjon av skolen, ansatte tilknyttet trinnet og ledelsen 
• Overgangen fra barnehagen til skolen, med mål om at overgangen skal føles trygg for dere 

og barnet deres.  
• Vi kommer også til å snakke om hvordan dere på best mulig måte kan forberede barnet 

deres til skolestart.  
• Fagfornyelsen 
• Besøksdagen som finner sted fredag 05.06.20   
• SFO 

 
Ikke minst er dette møtet en god arena for å bli kjent med skolen og andre foresatte.  
 
I løpet av 1.trinn vil det være flere foreldremøter med aktuelle temaer. Det vil eksempelvis 
omhandle trivsel, den første lese- og skriveopplæringen og regning.  
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Rutinene vi har for å trygge barna i overgangen fra barnehage til skole har vi fra koronakrisen ble 
et faktum, dessverre ikke kunnet gjennomføre av hensyn til smittevern, og i tråd med 
retningslinjene fra regjeringen, og smittevernveileder utarbeidet av FHI og 
Utdanningsdirektoratet.         
 
Besøksdag fredag 05.06.20 
 
Fredag 05.06. kl. 10:00- 12:00 inviterer vi barna til besøksdag på skolen. Foresatte må da følge 
barna, samt hente etter endt besøk. Kontaktlærer vil sammen med andre voksne som skal ha 
tilknytning til trinnet, ta dere imot i skolegården. Vi ønsker også til denne dagen en bekreftelse på 
at deres barn vil møte opp, for å legge godt til rette.  
 
Påmelding til foreldremøtet og besøksdagen sendes rektor samlet på følgende e-postadresse: 
Helle.wreen@faerder.kommune.no senest fredag 29.05.20. 
 
Dersom det skulle være noe dere lurer på, eller ønsker å snakke med oss om, er dere hjertelig 
velkomne til å ta kontakt. Se skolens hjemmeside for kontaktinformasjon, samt annen 
informasjon: https://www.faerder.kommune.no/brattas-skole/.  
 
 
Vi ser frem til å bli kjent med dere og barnet deres, hjertelig velkomne skal dere være! 
 
 

 

Vennlig hilsen 

 

Linn Kathrine Hegg Vike, Linda Helen Myrvollen, Monica Ekeberg og  

Kontaktlærer,                                       Inspektør                                          Inspektør /SFOleder                

 

Helle Wreen 

rektor 
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