
   

 

  
 Oslo kommune 
 Utdanningsetaten 

 Vålerenga skole 
  

 

 
 

 

    

Utdanningsetaten Besøksadresse: Telefon: 22 08 87 80  

Vålerenga skole Islandsgata 5 Telefaks: 22 08 87 81  
 0658 OSLO   

  valerenga@ude.oslo.kommune.no  

  valerenga.osloskolen.no  
 

 
Til foresatte  

i Vålerenga skoles inntaksområde   

      

     

INNSKRIVNING AV ELEVER TIL SKOLEÅRET 2019/20 

 
Innskrivning av elever som skal begynne på 1. trinn i Oslo kommune skoleåret 2019/20. 

Foresatte til barn født 2013 inviteres til innskrivning ved bostedsskolen: 

 

Tirsdag 4. desember kl. 16.00-18.00 eller 

Onsdag 5. desember kl. 09.00-12.00 

 

Barnet må skrives inn ved bostedsskolen selv om: 

• det søkes om fremskutt eller utsatt skolestart, 

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

• det skal søkes om skolebytte til en annen skole enn innskrivningsskolen, 

• familien planlegger flytting før skolestart august 2019. 

 

Barn som fyller 5 år i tiden 01.01.19-31.03.19 kan også skrives inn. Disse barna må imidlertid bli 

henvist til og vurdert av Pedagogisk-psykologisk tjeneste for eventuell tilrådning og senere vedtak om 

fremskutt skolestart.  

 

Foresatte som ønsker nynorsk som opplæringsmål for sitt barn, melder ifra ved innskrivningen og 

krysser av i egen rubrikk på innskrivningsskjemaet. 

Opplæringsloven § 6-2 femte ledd Samisk opplæring i grunnskolen fastslår blant annet følgende: 

"Utanfor samiske distrikt har samar i grunskolealder rett til opplæring i samisk".  

 

Dersom det skal søkes om skolebytte til en annen skole enn innskrivningsskolen, kan dette gjøres 

direkte på innskrivningsskjemaet. Innskrivningsskolen vil besørge oversendelse av søknaden til den 

ønskede skolen der søknadene senere vil bli behandlet. 

 

NB! Utdanningsetaten må ta forbehold om at elever kan få sitt skoletilbud ved annen skole enn den de 

skrives inn ved. Endelig beskjed om skoleplassering og svar på søknader om skolebytte vil bli gitt i 

april/mai 2019. Vålerenga skole har flere skolestartene innenfor sitt inntaksområdet enn det er plass til. 

Det kan derfor ikke garanteres at alle får plass her. 

 

Se også www.utdanningsetaten.oslo.kommune.no   https://valerenga.osloskolen.no 

 

Innskrivning foregår på skolens personalrom, inngang B 1. etg. til venstre. Vennligst fyll ut det som 

mangler på vedlagte innskrivningsskjema på forhånd og ta det med til innskrivningen. 

 

Velkommen til Vålerenga skole 

 

Med hilsen 

 

 

Nina Liholm 

Rektor 
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