
Velkommen til Tåsen 

skole

LÆRING OG GLEDE

ALLTID TIL STEDE



Her er hovedinngangen til skolen, men det er ikke her du skal gå inn 

til klasserommet. Gå til neste bilde så skal jeg vise deg...



Du starter på skolen kl. 08.30, og her kan du si hadet til mamma 

eller pappa eller kanskje du har gått til skolen med noen venner?



I atriet møter du læreren din eller en annen snill voksen som vil 

ønske deg velkommen. Du stiller opp sammen med klassen før dere 

går inn sammen til klasserommet



Fra atriet går dere sammen inn i gangen...



Og legger fra dere ytterklær i garderoben. Her har vi også doer.



Det er 4 klasserom i 1.trinn. Her er et klasserom.



I friminuttene får dere leke i Tåsen skoles barnehage frem til 

høstferien



Dere får også lov til å leke i skolegården



Flere lekeapparater, fotballbanen og bordtennisbord



Når man går inn hovedinngangen så kommer man inn i aulaen



Vi har en fin flerbrukshall/gymsal. Her har vi av og til besøk av skuespillere 

og musikere. Eller vi leker og har det gøy i gymsalen. Rommet er delt i to av 

en stor vegg som man kan heise opp i taket. Her ser dere en del av 

flerbrukshallen 



Rektor Hilde og aks-leder Iselin.

Vi gleder oss til å bli kjent med alle skolestarterne



TÅSEN SKOLES SANG

Tåsen Skole, du består. År etter år har du vist oss

At om vi feiler eller gjør det stort

Er vi ikke alene 

1.vers:Her er mange venner

Du skal ikke gå deg bort
Trenger du en hjelper, så kommer vi fort 

Alle så har vi en plass hver dag, 

en mulighet, en sjanse til å si ifra

Ref. - 2.vers:

Minner de skapes mellom store og små 
På Tåsen vi møtes for å gi og få 

Regne og lese det gjør vi hverdag
Alle er forskjellig, men på samme lag


