
 

 

 

 

 

Foreldreskolen på Toppåsen 
Foreldreskolen ved Toppåsen Skole har vært 

arrangert i mange år.  

Vi har god erfaring med denne måten å etablere et 

godt nettverk mellom foreldrene og mellom 

foreldre og skole allerede ved skolestart.  Dette 

nettverket har både foreldre, skolen og ikke minst 

barna glede av gjennom hele skoletiden.  

Toppåsen skoles visjon er 

Et trygt sted å være, et spennende sted å 

lære, der alle tar ansvar og er på lag, en 

skapende skole hver eneste dag! 

Vi tror at et godt nettverk foreldre i mellom og et 

godt samarbeid mellom foreldre og skole er 

nødvendig for å få dette til! 

Foreldreskolen går i år over tre kvelder i august og 

september.  

 

 

Velkommen til årets arrangement og 

lykke til! 

 
 

 
 
 
 
 
 

   Kontaktinformasjon:  
 
   Toppåsen Skole 

   Tiriltunga 5 
   1259 OSLO 
   Tlf 23 16 90 40 
   Webside: toppasen.osloskolen.no 

   e-post: toppasen@ude.oslo.kommune.no 
 
 
   Kontaktperson FAU: 
   Stine Elde  
   nestleder FAU 2017/2018 
   Mobil: 41313304 

   e-post: fau.toppasen@gmail.com  

 

 

 

           Velkommen til  

          FORELDRESKOLEN  

            Toppåsen Skole 2017 

 

 

      

 

 

 

 

                Et trygt sted å være,  

             et spennende sted å lære, 

         der alle tar ansvar og er på lag, 

      en skapende skole hver eneste dag! 

 

 

 



 

 

Velkommen til 1. klasse! 
 

Gratulerer med din 1.-klassing på Toppåsen Skole! 

Lærere og ledelsen ved Toppåsen skole gleder seg 

til å ha ditt barn som elev på skolen og ser fram til 

å bli kjent med dere som foresatte. 

 

 

Hva er Foreldreskolen? 
 

FAU (foreldreutvalget) ved Toppåsen Skole jobber 

for en best mulig skolehverdag for ungene våre.  

Vi tror at noe av det viktigste vi kan bidra med er å 

skape et godt miljø som gir trygge barn.  Trygghet 

er viktig for et godt læringsmiljø.  

For at skolehverdagen skal bli best mulig for barn 

og foreldre, er et godt samarbeid mellom skole og 

foreldre, og ikke minst foreldrene imellom, en 

viktig forutsetning.   

I samarbeid med skolen inviterer derfor FAU til det 

vi kaller Foreldreskolen – tre kvelder i starten 

av skoleåret, hvor foreldrene til 1.klassingene 

samles til informasjon, diskusjon, møte med 

lærerne og hyggelig samvær.  

 

 

 

 

 

Tema for disse kveldene er blant annet:  

• Hvordan kan vi som foreldre bidra i det 

daglige? 

• Hvordan kan vi bidra til å gi barna våre et 

best mulig læringsmiljø, både som 

foreldre, som foreldregruppe og i måten vi 

samarbeider med skolen på? 

 
Torsdag 24. august kl. 1730-1900: 

 La oss bli kjent! 
 
Den første kvelden er det hyggelig om ungene er 

med, og målet er å bli best mulig kjent med både 
voksne og barn. 
 
I løpet av kvelden kommer fadderne* til 
1.klassingene og er sammen med barna, slik at 
barna får leke og ha det gøy, mens vi voksne 

møtes rundt følgende tema: 
  

• Hvilke forventninger har foreldre og lærere 
til skole/hjem-samarbeidet.  

• Hvordan kan og vil vi som foreldre bidra til 
å gi barna våre et best mulig læringsmiljø.  

• Trafikksikkerhet 
 
Sted: AKS 

 

*Skolen har en fadderordning for 1. klassingene hvor 

6.trinns elevene er faddere for 1. klassingene.  Mer info 

om fadderordningen fås fra skolen. 

 

 

    Tirsdag 12. september kl. 1800–2000: 

    Foreldremøte med lærerne og 
AKS 

 
  Denne kvelden avholdes det første ordinære  

foreldremøtet i 1. klasse og lærerne har regien.  
  Temaer for kvelden er blant annet: 
  

•     Informasjon om skolen/AKS   
•     Lærerplan, metode og mål for 1.trinn 
•     Skolens trivselsplan 

•     Valg av FAU-representanter fra 1. trinn 
 
     Sted: Klasserommet? 

 

   onsdag 20. september kl. 1730–1930:     

   Festkveld! 
 

Dette er den siste kvelden på foreldreskolen. 
Barn og foreldre/foresatte samles til en 
hyggelig sammenkomst på skolen.  

 

Alle tar med mat til en felles buffet, og vi koser  
oss sammen og gleder oss over nye 
bekjentskap og starten på 7 års godt samarbeid 
om våre barns skolegang over et godt måltid ☺ 

    Det blir også tid til en oppsummering.  
 
     Sted: AKS? 

 

 


