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Innskriving av elever som skal begynne på 1. trinn i Oslo kommune skoleåret 2018/2019. 

Barn født i 2012 ønskes velkommen til innskriving ved Nordstrand skole sammen med sine foresatte.  

Innskrivingen er i bygning B, med hovedinngang på østveggen som vender mot Agnes Thorsens plass. 
 Mandag ettermiddag foregår innskrivingen i klasserommet til 1.trinn. Gå inn i foajeen og inn gangen til 

høyre. Det vil være skiltet. 
 Tirsdag er det innskriving på forværelset til skolens administrasjon. Gå opp en trapp fra foajeen og til 

venstre i gangen.  
 Våre innskrivingstidspunkter er: 

 
Mandag 04.12.17 i tidsrommet 16.30-17.30 og tirsdag 05.12.17 mellom kl. 12.00 -14.00 

Barnet må skrives inn ved bostedsskolen selv om: 

 det søkes om utsatt skolestart  

 det søkes om opptak i spesialskole eller spesialgruppe ved en annen skole  

 familien planlegger flytting før skolestart i august 2018. 

 det skal søkes om skolebytte til en annen skole enn innskrivingsskolen. 

Barn som fyller 5 år i tiden 01.01. - 31.03.2018, kan også skrives inn. Rektor må da henvise barnet til 
Pedagogisk-psykologisk tjeneste for en vurdering og eventuell tilråding om tidligere skolestart. 
 

Dersom det skal søkes om skolebytte til en annen skole enn innskrivingsskolen, kan dette gjøres direkte på 
innskrivingsskjemaet. Innskrivingsskolen vil sørge for oversendelse av søknaden til den ønskede skolen der 
søknaden senere vil bli avgjort.  

Skoleplassering og skolebytte. 

 
1) Utdanningsetaten må ta forbehold om at elever kan få sitt skoletilbud ved en annen skole enn den de skrives inn ved. 

Endelig beskjed om skoleplassering og svar på en eventuell søknad om skolebytte vil bli gitt i april/mai 2018. 

2) Dersom det skal søkes om bytte til en annen skole enn innskriningsskolen, kan dette gjøres direkte på innskrivings-
skjemaet, og det er da ikke nødvendig å sende separat søknad. Innskriningsskolen vil sende kopi av skjemaet til den 
ønskede skolen som senere vil avgjøre søknaden. Dersom et ønsket skolebytte innebærer at elevens skolevei 
overstiger skyssgrensen, som er 2 km for barn i 1.klasse, skal den skolen som eleven flytter til, som hovedregel dekke 
skysskostnadene.  

 3)         Innvilgelse av skolebyttesøknad for ett barn innebærer ingen garanti for at eventuelle søsken vil få samme mulighet. 
Det vil være elevgrunnlaget, gruppeoppsettet og kapasiteten det enkelte skoleår, som avgjør hvorvidt rektor kan 
innvilge søknader om skolebytte. 

Dersom eleven tas inn ved en privatskole, eller foresatte på annen måte vet at eleven ikke kommer til å begynne ved 
den skolen eleven blir skrevet inn ved, bør innskriningsskolen få beskjed om dette så snart som mulig. Dette ikke 
minst av hensyn til eventuelle andre elever som ikke har fått plass ved skolen. 

 

Med vennlig hilsen        

 

 

 

Christian Gulnes Marianne Petersen Anita Solvang Moen Katinka Hoppmanns 

 Rektor  Ass. rektor  Sosiallærer  AKS-leder 

 

Vedlegg: Skjema for innskriving (leveres ferdig utfylt ved innskrivingen eller pr. post) 


