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Til skolestarter 

 

   Dato:  26.11.2019 

Deres ref: 

 

Vår ref (saksnr):  Saksbeh: Linda Tvedt 

 

Arkivkode:  

    

 

Hei skolestarter og velkommen til innskriving på Karlsrud skole! 

 
Vi på Karlsrud skole vet at det nå er mindre enn ett år igjen før du skal begynne på skolen, 

derfor vil vi gjerne møte deg og foreldrene dine. Vi håper at du også har lyst til å møte oss  

på skolen.  

 

Du trenger ikke å ha noe med deg til innskrivingen, men de voksne trenger noen beskjeder: 

 

Hvem skrives inn: 
Foresatte med barn som er født i 2014 skal møte til innskriving ved nærskolen selv om: 

- det søkes om utsatt skolestart 

- det søkes om opptak i spesialskole/spesialklasse ved en annen skole 

- familien planlegger flytting i løpet av våren/sommeren 2020 

- det skal søkes om skolebytte til en annen skole enn nærskolen 

 

(Barn som fyller 5 år i tiden 01.01.-31.03.2020, kan også skrives inn. Disse barna vil bli vurdert 

av pedagogisk-psykologisk tjeneste, og det vil først senere bli avgjort om disse kan tilbys 

skoleplass høsten 2020) 

 

Hvor og når foregår innskrivingen: 
• Mandag 9. desember 2019, kl. 16.30-kl.18.30 på skolens bibliotek 

  

De som ikke har mulighet denne kvelden, kan komme: 

• Onsdag 11. desember 2019, kl. 09.00 – 10.00 på skolens kontor 

 

Mandag kveld ber vi dere følge oppsettet nedenfor dersom det er mulig, da vil vi få mer  

tid til den enkelte: 

 

• Elever med første bokstav i etternavnet fra A til K: kommer mellom kl.16.30 og 17.30 

• Elever med første bokstav i etternavnet fra L til Å: kommer mellom kl.17.30 og 18.30 
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Innskrivningsskjemaet 
Innskrivningsskjemaet er vedlagt dette brevet, og vi ber dere fylle det ut på forhånd og ta 

det med på innskrivingen. Skjemaet skal undertegnes på baksiden.  

 
Skolebytte og overføring av nærskolerett pga. mangel på kapasitet 

 
1. Skolen må av kapasitetshensyn ta forbehold om at noen elever kan få sitt skoletilbud 

ved annen skole enn elevens nærskole. Endelig vedtak om nærskole blir fattet før 1.mai 

2020, alle skolebyttesøknader blir behandlet innen 20.mai 2020. 

2. Dersom foresatte ønsker plass på en annen skole enn nærskolen, kan skolebyttesøknad 

gjøres på innskrivningsskjemaet. Nærskolen sender kopi av skjemaet til ønsket skole 

som så behandler søknaden.  

3. En innvilgelse av søknad om skolebytte innebærer ingen garanti for at eventuelle søsken 

vil få samme mulighet. Det er skolens til enhver tid gjeldende kapasitet som avgjør 

hvorvidt rektor kan innvilge skolebytte. 

4. Dersom foresatte vet at eleven ikke kommer til å begynne ved nærskolen, bør nærskolen 

få beskjed om dette så snart som mulig.  

 

Utsatt eller fremskutt skolestart? 
Foresatte må melde fra til nærskolen ved innskrivingen, eller så snart som mulig dersom barnet 

ønskes vurdert i forhold til fremskutt eller utsatt skolestart. Vurderingen foretas av PP-

tjenesten, som gir rektor et sakkyndig råd før rektor fatter vedtak. 

 

Førskoledag for de nye skolestarterne våren 2020 
Alle skolestarterne vil bli invitert til førskoledager på skolen i mai/juni. Dette vil dere få brev 

om i god tid før aktuell dato. 

 

Foreldremøte for skolestartforeldre 2020 
På førskoledagen vil vi parallelt med at elevene har ”skoletime”, arrangere 

foreldremøte/informasjonsmøte for dere foresatte.  

 
Øvrig informasjon 
Vi vil samtidig opplyse om Utdanningsetatens hjemmeside: 

https://www.oslo.kommune.no/skole-og-utdanning/ 

Karlsrud skoles hjemmeside finner du her:  

https://karlsrud.osloskolen.no/ 

 

 

Vi ønsker både ”deg snart-skolebarn” og deg som foresatt velkommen til innskrivingen! 

 

 
Med vennlig hilsen 

 

 
Linda Tvedt       Bo Abrahamsson   

fungerende rektor        fungerende assisterende rektor         
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