
 

 

  
 Oslo kommune 
 Utdanningsetaten 

 Haugenstua skole 
  

 

 
 

 

    

Utdanningsetaten Besøksadresse: Telefon: 23 34 44 50 Org.nr.: 974590549 

Haugenstua skole Smiuvegen 257 Telefaks: 23 34 44 51  

 0982 OSLO   
  haugenstua@ude.oslo.kommune.no  

  haugenstua.osloskolen.no  
 

 

   Oslo: 01.12.2016 

Til foresatte med barn som skal begynne på 1. trinn august 2017  

og som bor i Haugenstua skoles område. 

 

 
 

VELKOMMEN TIL INNSKRIVNING AV ELEVER TIL SKOLEÅRET 2017/2018  

PÅ HAUGENSTUA SKOLE 
 

ONSDAG 14. DESEMBER, KLOKKA 16.00 - 19.00 
ELLER 

TORSDAG 15. DESEMBER, KLOKKA 09.00 – 11.00 / SKOLENS KONTOR, 2 ETG. 

 

 

Foresatte må møte på skolen og må skrive inn barnet ved bostedsskolen hvis det er født i året 2011, 

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 2017, 

 det skal søkes om skolebytte til en annen skole enn innskrivningsskolen. 
 

Invitasjonen er sendt til barnets bostedsadresse slik den er registrert per 01.11.2016 i Folkeregisteret. 
 

1) Økende barnetall og kapasitet ved skolene gjør at elever kan få sitt skoletilbud ved en annen skole enn 

den de skrives inn ved.  Endelig beskjed om skoleplassering og svar på en eventuell søknad om 

skolebytte vil bli gitt i mai 2017. 

2) Dersom det skal søkes om bytte til en annen skole enn innskrivingsskolen, kan dette gjøres direkte på 

innskrivningsskjemaet, og det er da ikke nødvendig å sende en separat søknad.  Innskrivingsskolen vil 

sende en kopi av skjemaet til den ønskede skolen som vil avgjøre søknaden.  Dersom et ønsket 

skolebytte innebærer at elevens skolevei overstiger skyssgrensen, 2 km for barn på 1. årstrinn, skal den 

skolen som eleven flytter til, som hovedregel dekke skysskostnadene. 

3) Innvilgelse av skolebyttesøknad for ett barn innebærer ingen garanti for at søsken vil få samme 

mulighet.  Det vil være elevgrunnlaget, gruppeoppsettet og kapasiteten, som avgjør om rektor kan 

innvilge søknader om skolebytte. 

4) Dersom eleven tas inn ved en privatskole/friskole, eller foresatte på annen måte vet at eleven ikke 

kommer til å begynne ved den skolen eleven blir skrevet inn ved, bør 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. 
 

Flere opplysninger finnes på: https://www.oslo.kommune.no/skole-og-utdanning/skoler-og-skoletilhorighet/starte-pa-skolen/ 

 

 

 

Vennlig hilsen 

 

 

Tone S Nordstrøm   

Rektor   

 


