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1 Velkommen til nytt skoleår 
Velkommen til alle dere som er nye, vi håper dere får gode år her på Fernanda Nissen skole!  

Samarbeidende og aktiv læring er nøkkelord for elever og ansatte på Fernanda Nissen skole (FNS) og 

aktivitetsskole (AKS). Vi jobber temabasert og bruker både læringsbrett, bøker, blyant og papir, 

konkretiseringsmateriell, fysisk aktivitet og lek. Vi legger til rette for at elevene er aktivt deltakende i 

egen og andres læring. Vår ambisjon er å gjøre skoledagen relevant for elevene, samt styrke og bygge 

gode klassemiljøer. Aktivitetene på AKS følger temaene fra skolen gjennom året og kjennetegnes ved 

kreativitet, samarbeid og trivsel. 

Vi bygger laget rundt eleven gjennom alt vi gjør, både faglig og sosialt, og det er et tett samarbeid 

mellom skole og AKS. Visjonen har siden oppstarten vært «Vi lærer sammen». 

2 Informasjon til og fra skolen 
Hver uke sender kontaktlærer melding via skolemeldingsappen med informasjon om uka som har vært 

og uka som kommer. Skolemelding brukes også når skolens ledelse og AKS har informasjon. 

I tillegg vil du kunne finne svar på mange ting du lurer på på skolen nettside. 

2.1 Skolemeldingsappen 
Vi anbefaler sterkt at alle foresatte laster ned Skolemeldingsappen. Skolemelding er en app for 

Osloskolens foresatte, elever og ansatte. Med Skolemelding kan du som foresatt kommunisere direkte 

med kontaktlærer, faglærer, baseleder og andre ansatte på skolen. 

Brukerveiledning til skolemeldingsappen: 

• Norsk: https://aktuelt.osloskolen.no/siteassets/laringsteknologi/brukerveiledninger/slik-

gjor-du--foresatte.pdf 

• Engelsk: https://aktuelt.osloskolen.no/siteassets/laringsteknologi/brukerveiledninger/how-

to-use-the-app--for-parents.pdf 

Meldinger til lærer bør sendes senest kl 8.00, slik at læreren får beskjed før skoledagen begynner.  

2.2 Skolens hjemmeside 
På hjemmesiden finner du informasjon om skolen, fagtilbud, nyttig informasjon for deg som forelder, 

tilbud til elevene, regler og skjemaer, nyhetssaker og aktuell informasjon fra skolen, 

kontaktinformasjon til skolens ansatte, informasjon om satsingsområder og strategisk plan, 

kontaktinformasjon til FAU og referater fra FAU- og driftsstyremøter m.m. 

Her er lenke til skolens hjemmeside: https://ferndanissen.osloskolen.no 

2.3 Skoleplattform Oslo (Portalen) 
Du finner de samme funksjonene i Portalen som du har i Skolemeldingsappen. I Portalen vil også du 

finne en snarvei til IST Everyday, som er Osloskolens skoleadministrative system, der du kan følge med 

på elevens fravær o.l.  

For å komme inn i Portalen går du inn på Fernanda Nissen skole sin hjemmeside 

https://fernandanissen.osloskolen.no/ Logg deg inn som foresatt og bruk elektronisk ID for å komme 

inn i løsningen. 

https://aktuelt.osloskolen.no/siteassets/laringsteknologi/brukerveiledninger/slik-gjor-du--foresatte.pdf
https://aktuelt.osloskolen.no/siteassets/laringsteknologi/brukerveiledninger/slik-gjor-du--foresatte.pdf
https://aktuelt.osloskolen.no/siteassets/laringsteknologi/brukerveiledninger/how-to-use-the-app--for-parents.pdf
https://aktuelt.osloskolen.no/siteassets/laringsteknologi/brukerveiledninger/how-to-use-the-app--for-parents.pdf
https://ferndanissen.osloskolen.no/
https://fernandanissen.osloskolen.no/
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2.4 Oppdatert kontaktinformasjon 
Foresatte kan selv endre telefonnummer og e-postadresse i IST Everyday i Skoleplattform Oslo (logg 

inn via skolens nettside). Adressen hentes fra folkeregisteret. 

2.5 Påmelding Aktivitetsskolen (AKS) 
Aktivitetsskolen (AKS)er et aktivitetstilbud før og etter undervisningstid for elever på 1. –4.trinn.AKS 

har en egen fane på skolens hjemmeside.Der finner du også lenke tilsøknad om plass. 

3 Skolens åpningstid 
Dersom du som foresatt kommer til skolen i skoletiden (8.15-14.30) ber vi om at du henvender deg i 

resepsjonen (kontoret). Her møter du Camilla og Laila som vil hjelpe deg videre. Kontoret er åpent kl. 

8.00-15.00. Telefonnummeret til skolen er 22 22 60 00. 

1.-4.trinn: AKS har morgenåpning kl. 7.30-8.15, alle elever er ute. Skoledagen starter kl. 8.15. AKS 

overtar når elevene slutter på skolen og holder åpent til kl. 16.45. 

5.-7.trinn starter som regel kl. 8.30. Noen klasser/trinn starter kl. 8.00 eller kl. 8.15 enkelte dager i 

uka, se timeplan for oppstart og avslutning av skoledagen.  

1. trinn, 2.-4. trinn og 5.-7. trinn har friminutt til ulike tider slik at de får god plass til å leke og utfolde 

seg i friminuttene. 

4 Skole-hjem-samarbeid 
Vi vet at det er en klar sammenheng mellom et godt skole-hjem-samarbeid og elevenes faglige og 

sosiale læring og utvikling.  

På Fernanda Nissen skole ønsker vi et godt samarbeid med dere foresatte slik at vi alle får bedre innsikt 

i hvilke behov eleven har og hvordan eleven fungerer faglig og sosialt. Vi er avhengige av deres tillit og 

ønske om et godt samarbeid. Foreldremøter avholdes to ganger i året og ved behov. Utviklingssamtaler 

avholdes også minimum to ganger i året, høst og vår og ved behov. 

Et godt samhold mellom foresatte i en klasse og på et trinn bidrar til et godt læringsmiljø på skolen. 

Invester i å bli kjent med de andre foresatte ved å møte på foreldremøter, sosiale arrangementer og ved 

å ta initiativ til uformelle treff. Vi oppfordrer alle foresatte til å være synlige for hverandre på 

klasselista i Skolemeldingsappen (se brukerveiledning til Skolemeldingsappen) og til å engasjere seg 

som klassekontakt og i FAU. 

4.1 Foreldremøter 
Skolen arrangerer foreldremøter hver høst, like etter skolestart, for å informere om skolen, innholdet i 

opplæringen, hvordan foreldre kan medvirke, rutiner og andre ting som kan være relevante for 

foreldrene.  Det arrangeres også foreldremøter i vårsemesteret. Tett og god dialog mellom skolen og 

foreldrene er viktig for barns læring og trivsel i skolen og foreldremøtene er en god arena for dette. 

Oversikt over når trinnene har foreldremøter legges i kalenderen på skolen nettside, i tillegg til at 

lærerne informerer på ukeplanen. 
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4.2 Utviklingssamtaler 
Utviklingssamtaler er en planlagt samtale mellom elev, foresatt og lærer og avholdes to ganger i året. 

Utviklingssamtalen skal først og fremst være et positivt møte mellom eleven, foreldrene og skolen der 

elevens faglige og sosiale læring og utvikling står i fokus. Målet med samtalen er å få en felles forståelse 

for elevens faglige og sosiale utvikling, at eleven får tydelige fremovermeldinger om hva som skal til for 

å få god progresjon videre, samt se på elevens behov for støtte, tilrettelegginger eller utfordringer. 

På FNS deltar elevene sammen med foreldrene i utviklingssamtalen. På den første utviklingssamtalen 

høsten på 1. trinn (oppstartssamtalen), deltar ikke eleven. 

4.3 Samarbeidsmøter 
Ved behov gjennomfører vi ulike samarbeidsmøter. Møtedeltakerne kan variere fra møte til møte. Som 

regel vil foresatte og elevenes kontaktlærer være til stede. Andre deltakere kan være miljøteam, 

sosiallærer, AKS, trinnleder og/eller skolens samarbeidspartnere. 

4.4 Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) 
Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) skal bidra til en trygg og god skole for alle. Når du har barn på 

skolen, er du automatisk en del av Foreldrerådet. Foreldrerådet velger representanter til FAU. På 

Fernanda Nissen skole har vi en representant og en vara fra hver klasse. FAU har møter ca en gang i 

måneden. På møtene deltar også en eller flere fra ledelsen på skole og AKS. Mer informasjon om FAU 

finner du på skolens hjemmesideunder Om skolen – Råd og utvalg. 

I løpet av året gjennomfører FAU flere arrangementer, et av de faste arrangementene er 17. mai.  

4.5 Vennegrupper og årstidsgrupper 
På Fernanda Nissen skole ønsker vi at alle klasser har vennegrupper og/eller årstidsgrupper som 

møtes utenfor skoletid. Dette skal bidra til trivsel og vennskap, både mellom elever og foresatte. 

Kontaktlærer deler klassen inn i vennegrupper bestående av 5 til 6elever. Det viktigste med 

vennegrupper er å være sammen, bli kjent og leke sammen ute eller inne. Man kan ta med egen 

matpakke og drikke til vennegruppa, eller servere noe enkelt. Vennegrupper kan også få ansvar for å 

arrangere årstidstreff, som for eksempel høsttreff og vintertreff/vårtreff for hele klassen. 

Vennegrupper kan også bidra i forbindelse med arrangering av juleavslutning og sommeravslutning. 

5 Gode rutiner er viktig 
Fravær: Dersom eleven ikke kan komme på skolen er det viktig at dere gir beskjed. Melding om fravær 

sendes på Skolemelding senest kl. 8.00 (trykk på “Meld fravær”).   

Det er viktig å komme tidsnok. Skoledagen begynner kl. 8.15 for 1.-4. trinn, 5.-7.trinn starter normalt kl. 

8.30, men noen dager i uken starter noen klasser til andre tidspunkter. Se den enkelte klasses timeplan. 

Matpakke: Alle skal ha med matpakke(r). Alle trenger en god lunsj i løpet av dagen, og vi anbefaler 

gode brødskiver med variert pålegg, eller middagsrester. Det viktigste er at matpakken inneholder 

sunn og næringsrik mat. Elevene skal ikke ha kaker og andre matvarer med høyt sukkerinnhold i 

matpakken. Som drikke anbefaler vi vann eller melk til maten.  

Lekser: Det viktigste i barnas læring er det som skjer på skolen i undervisningsøktene. Vi gir likevel 

lekser og vi ønsker og bestreber oss på at alle lekser skal være knyttet til undervisning, ha et formål og 
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følges opp. Alle elever på Fernanda Nissen skal ha leselekser hver uke. Lekser i andre fag kan variere, 

og må brukes bevisst:  

• Lekser skal bidra til at hver enkelt føler mestring.   

• Leksene skal aldri være vanskeligere enn at barnet klarer å løse dem selv.  

• Leksene skal følges opp, f.eks. ved å sjekke, rette, gi respons eller bruke dem som forberedelse 

til undervisninga. 

• Vi oppfordrer dere som foresatte til å vise interesse for barnets lekser og ta kontakt med lærer 

for tilbakemelding om hvordan leksene fungerer for ditt barn.  

Klær og utstyr: Elevene har hver sin plass i garderoben. Foreldre må til enhver tid passe på at elevene har 

klær tilpasset været, og barna på 1.-4.trinn bør ha minst ett ekstra skift på skolen.  Alle elevene må ha 

innesko. Det er viktig at klær og utstyr er merket med navn.  

Hvert trinn har en kasse for gjenglemt tøy i garderoben. Umerket tøy som ligger på gulvet skal legges i 

denne kassen slik at renholdspersonalet kan vaske gulvet, også under garderobehyllene.   

Før hver ferie samles alt gjenglemt tøy i Kunnskapstrappa. Tøy som ikke er hentet kjøres bort. 

Ukeplan: På fredager sender vi hjem en plan for kommende uke via skolemeldingsappen. I denne 

meldingen vil det være informasjon om lekser, hva som skal skje den kommende uken, hvilke mål vi 

har og praktiske beskjeder.   

Bursdager: Når eleven har bursdag markeres dette i klassen med bursdagssang. Vi ber om at dere ikke 

sender med kaker eller annet til klassen. Vi bistår gjerne med utdeling av invitasjoner dersom enten 

alle jentene/alle guttene eller hele klassen blir invitert. Det er mulig å leie fojaeen til bursdagsfeiring, ta 

kontakt med kontoret. 

Leker: Private leker legges igjen hjemme. Unntak er uteleker som ball, hoppetau eller lignende som 

brukes i felles lek ute. 

6 Læremidler 
6.1 Lærebøker 

Vi har fysiske lærebøker i norsk og matematikk på alle trinn. Elever på 1.-4. trinn har engangsbøker i 

matematikk og noe i norsk. Vi har i tillegg klassesett med lærebøker i andre fag. Flergangsbøker lånes 

ut fra biblioteket. De er merket med strekkode, og eleven skal skrive navnet sitt i permen foran. 

Flergangsbøker som sendes med elevene hjem skal ha bokbind.  

6.2 Digitale læremidler 
Vi bruker ulike nettsteder og vi har tilgang til et stort utvalg av digitale lærebøker og 

læringsplattformer.  De mest brukte er Gyldendal Skolestudio (inkl. Salaby), Campus Inkrement, Skolen, 

Kikora m.m.  

6.3 Nettbrett 
Nettbrettet (iPad) skal brukes til faglig arbeid.  

Alle elever får utdelt iPad, lader og høretelefoner. iPaden skal lades hjemme, og ha minst 80% strøm 

når skoledagen begynner.  
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iPad og hodetelefon oppbevares i elevenes hylle når de ikke brukes i skoletiden. Som hovedregel skal 

iPaden være på skolen i ferier.  

6.3.1 Ved skade eller feil 
Meld skade eller feil til kontaktlærer så fort som mulig. Kontaktlærer melder fra til skolens IKT-
ansvarlig. 
 

7  Ordensreglement 
Fernanda Nissen skole følger Osloskolens ordensregler for orden og oppførsel, se skolen nettside: 

https://fernandanissen.osloskolen.no/for-elever-og-ansatte/reglement-og-skjema/ordensreglement/  

I tillegg til Osloskolens felles ordensreglement har vi noen lokale regler og rutiner. 

 

Alle elever og ansatte har rett til et godt fysisk og psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og 

læring, og alle klasser/trinn lager klasse-/miljøregler i oppstarten av skoleåret. 

7.1 Lokalt ordens- og miljøreglement  
• Alle oppholder seg på skolens område i skoletiden  

• Vi går rolig i gang og trapp og holder oss til høyre 

• Vi bruker innesko og tar av hette, lue og caps inne 

• Skateboard, rulleskøyter, rullesko og sparkesykkel skal kun brukes utenfor skolens område  

7.2 Mobiltelefoner og smartklokker  
Vi oppfordrer til at mobiltelefoner legges igjen hjemme, da skolen ikke har erstatningsansvar ved 

tap eller skade. Dersom elever likevel har med seg mobiltelefon på skolen skal telefonen være 

avslått eller på lydløs og ligge i sekken når elevene er på skolens område, dette gjelder også i AKS-

tiden. Smartklokker skal være i skolemodus i skole- og AKS-tid. 

Dersom foresatte trenger å gi beskjed til sitt barn må de ringe skolens kontor eller til AKS. 

Dersom en elev tar fram mobil minner vi eleven om at mobiltelefon skal ligge avslått eller på lydløs 

i sekken. Dersom det gjentar seg, vil vi ta kontakt med hjemmet. 

8 Skolefrokost  
Høsten 2022 serveres det frokost for elevene på 5.-7.trinn hver dag i skolens foajeè. Mandag, onsdag, 

torsdag og fredag kl. 8.00-8.20, tirsdag kl. 7.40-8.20.  

9 Ferier og fridager 
I løpet av et skoleår er det 190 skoledager og 175 fridager, og vi oppfordrer dere til å planlegge reiser i 

skolens ferier. Oversikt over ferier og fridager finner dere på Oslo kommunes nettsider: 

https://www.oslo.kommune.no/skole-og-utdanning/ferie-og-fridager-i-skolen/#gref  

 

 

https://fernandanissen.osloskolen.no/for-elever-og-ansatte/reglement-og-skjema/ordensreglement/
https://www.oslo.kommune.no/skole-og-utdanning/ferie-og-fridager-i-skolen/#gref

