
Hei!
Nå er det ikke lenge til du begynner 
på Furuset skole. Vi heter Turid og Marya
og er kontaktlærerne som du skal 
bli godt kjent med.

Kanskje du klarer å kjenne oss igjen 
i skolegården første skoledag?

Alle vi som arbeider her, vil gjøre vårt 
beste for at du skal trives. Vi gleder oss 
veldig til å treffe deg. Sammen skal vi bli 
godt kjent, leke mye, lære bokstaver og 
tall og gjøre mange forskjellige ting. Du er 
kanskje litt spent, det er vi også. På skolen 
kommer du til å få mange nye venner og 
lære veldig mye! Vi sees snart!

• Favorittfarger: oransje
• Favorittmat: taco 
• Favorittfilm: Hotell Transylvania
• Favorittbok:Bukkene Bruse 
• Favorittdyr: hund og frosk

Vi gleder oss til å høre hva alle dine favoritter er!

♥-lig hilsen Hawra, 
Tasneem, Åse Kari, 

Linda, Chaima, Turid og 
Marya på 1. trinn

Spør en voksen om hjelp 
til å scanne QR-kodene! 
Hold kameraet på mobilen 
mot koden.

Om oss:



Rektor Asgjerd har ordet:

AKS-leder Lija har ordet:

AKS er en læringsarena hvor 
elevene utvikler sin faglige og 
sosiale kompetanse gjennom 
lek og fysisk aktivitet i trygge 
og forutsigbare omgivelsene. 
Bli sammen med oss! Mer 
utfyllende info finner du på 
skolens hjemmeside.
https://furuset.osloskolen.no/

bilde

Velkommen til AKS ☺

Mandag 17. august møtes vi 
i skolegården kl. 9.30. Jeg roper 
opp navnet ditt og lærerne hjelper 
deg med å finne 
oppstillingsplassen din. Foreldrene 
dine sier "ha det" til deg i 
skolegården. Du går inn i 
klasserommet og foreldrene dine 
skal på "Foreldreskole" med meg.
Ta med matpakke og drikke! Vi 
avslutter kl. 13.15. Da kan du gå på 
AKS eller mamma/ pappa henter 
deg ute på avtalt sted.

https://furuset.osloskolen.no/


Spill froskespillet!

Få froskene til å hoppe opp i froskegapet. 
Hvor mange treff klarte du? Spill alene eller 
sammen med andre. Spill så mange ganger 
du vil.

Matematiske samtaler kan vi starte overalt!!

Navn

1. runde

2. runde

3. runde

Hvor mange treff fikk du på 
en runde? To runder? Tre 

runder?

Hvor mange treff fikk 
dere til sammen?

Hvem fikk flest treff? 
Hvor mange flere? Hvem 
fikk færrest? Hvor mange 

færre?

2 + 1=

Marya Turid


