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INNSKRIVING TIL SKOLESTART 2020-2021 - BARN FØDT I 2014  

  

Innskriving av elever som skal begynne i 1.klasse i Oslo kommune neste skoleår, skal foregå ved 

bostedsskolen.  For deres barn skjer dette ved Lusetjern skole:  

  

mandag 2. desember kl. 16:00 - 18:00  A-bygget, 2. etg.  

tirsdag   3. desember kl. 08:15 - 10:00  A-bygget, 1. etg.  

 

På innskrivingen ønsker vi at dere tar med vedlagt innskrivingsskjema og fyller ut så mye som 

mulig før dere møter opp på skolen. Dere vil bli møtt av ansatte både fra skolen og 

Aktivitetsskolen, og elevene får utdelt et hefte med ulike oppgaver som de kan jobbe med hvis de 

ønsker. Det vil også være mulighet for å melde eleven på Aktivitetsskolen. Alle barn som går på 

Lusetjern skole, får tilbud om gratis deltakelse etter skoletid i Aktivitetsskolen. Gratis deltakelse 

(inntil 12 timer pr. uke) eller (25 timer pr. uke) til redusert pris. 

  

Innskriving ved bostedsskolen må finne sted selv om:  

• det søkes om utsatt skolestart  

• det søkes om opptak i spesialskole eller spesialklasse ved en annen skole  

• familien planlegger flytting i løpet av våren/sommeren 2020  

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

  

Utdanningsetaten presiserer følgende:  

Utdanningsetaten må ta forbehold om at eleven kan få sitt skoletilbud ved annen skole enn den 

de skrives inn ved. Endelig beskjed om skoleplasssering og svar på søknad om skolebytte vil bli 

gitt i månedsskiftet april-mai. Dersom det søkes om skolebytte til en annen skole enn 

innskrivingsskolen, gjøres dette direkte på baksiden av innskrivingsskjemaet. Innskrivingsskolen 

sender en kopi av skjemaet til den ønskede skole, som senere vil avgjøre søknaden. 

 

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 innskrevet ved, må rektor ved innskrivingsskolen få beskjed om dette så 

snart som mulig. Dette ikke minst av hensyn til eventuelle andre elever som ikke har fått plass ved skolen. 

 

Det informeres om at i opplæringslovens § 2-1 er det tatt inn et tillegg om "Rett og plikt til 

grunnskoleopplæring" som sier at foreldrene har straffeansvar dersom barnet holdes borte fra 

grunnskoleopplæringen. 

 

Hvis dere ønsker nærmere informasjon, slå opp på utdanningsetatens hjemmesider, 

http://Utdanningsetaten.oslo.kommune.no  

 

 

Hilsen Knut Christian Hellesø-Knutsen - rektor 

http://utdanningsetaten.oslo.kommune.no/

