
        Sand skole 
            -et godt sted å være for å lære- 

 

Dato: 10/5 2021 

 

Til foreldre/foresatte til barn som begynner i 1. klasse v/Sand skole høsten 2021 

Invitasjon til førskoledager 

 

Sand skole inviterer med dette til spennende førskoledager våren 2021. Den blir tirsdag 

25.mai og fredag 4. juni. 

 

Vi får ikke buss for førskolebarn og ledsagere i forbindelse med førskoledagene så transport 

må organiseres av foresatte. 

Mål for dagene: 

 Forberede førskolebarna på skolestart. 

 Legge grunnlag for et godt klassemiljø. 

 Styrke skole/hjem samarbeidet. 

 Gjøre barn og lærere kjent med hverandre. 

 Gjøre barna kjent med skolebygningene og utemiljøet ved 
skolen 

 Gjøre barna kjent med daglige rutiner og arbeidsmåter. 

 Bli kjent med faddere som går i 6.klasse 
 

Førskoledagene er et frivillig tilbud, men skolen oppfordrer alle 

foreldre og foresatte til å delta. 

Praktiske opplysninger: 

Skolen begynner kl 09.00 hver dag og slutter kl 14.35. I løpet av dagen er det to pauser på 30 

minutter, slik at det skal være tid til lek. Småskolen spiser ca kl.11.00, og det er også lurt å ha 

med «ekstramat» eller frukt som de kan spise i starten av siste økt.  

Skolen spanderer melk under førskoledagene. 

 

Det vil bli avholdt informasjonsmøte/foreldremøte tirsdag 25. juni (førskoledag) klokka 09.30 

- 10.30. Dere vil få beskjed om sted når dere ankommer. Her vil dere som foresatte få 

informasjon som vil være viktig i tida som kommer.  

 

Av erfaring er det greit om førskolebarna får være alene sammen med lærerne/de andre 

elevene store deler av dagene, foresatte kan godt levere og komme tilbake ved skoleslutt, 

rundt kl. 14.15 (skolen slutter 14.35) Dersom elever har særskilte behov ut over dette ber vi 

dere informere barnehagen eller skolen om det. 

 

 



        Sand skole 
            -et godt sted å være for å lære- 

 Plan for 1. førskoledag: 

Tirsdag 25.mai                  Vi møtes ved Inngang på nedsiden av skolen. 

Her vil kontaktlærer og rektor møte dere og ta dere med inn. Vi 

tar smittevernet på alvor og ønsker at det snakkes med barna 

på forhånd om avstand og håndvask. 

Møte årets 1. klasse 

Arbeidsoppgaver  

Innskriving på rektors kontor  

Lek 

Husk matpakke! 

Ha med uteklær for fjæratur 

 

På førskoledagen vil barna få utlevert et hefte som inneholder informasjon om 

skolen, og noen arbeidsoppgaver de kan kose seg med fram til høsten. 

Informasjon om slutten av årets skoleår kommer på skolens hjemmeside: web.sandskole.no  

For nærmere opplysninger kontakt skolen tlf 77728741/77728742 eller e-post   

 roy-arne.myhre@balsfjord.kommune.no  

Vennlig hilsen Stina Olsen Myhre – neste års kontaktlærer for 1. og 2. klasse, Frode Hansen 

(inspektør) og Roy-Arne Myhre (rektor) 

 

Kopi: Meistervik barnehage, Lærere 1.klasse, foreldre og foresatte til førskolebarna 

http://www.sandskole.no/
mailto:roy-arne.myhre@balsfjord.kommune.no

