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Et godt sted å lære. 

 

Kontaktinformasjon  

 
Lilleborg skole 

Torshovgata 9 

0476 Oslo 

 

Telefon: 23 22 71 70 

E-post: 
Postmottak@ude.oslo.kommune.no 

Emnefelt: Lilleborg skole 

 
Aktivitetsskolen 

Telefon: 23 22 71 81 

 

Skolens hjemmeside: 

www.lilleborg.osloskolen.no 

 

Helsesykepleier 

Telefon Sagene helsestasjon: 23 47 43 50 

E-post: 

skolehelsetjenesten@bsa.oslo.kommune.

no 

 

Annen nyttige kontaktinformasjon 

 

PPT– Pedagogisk– psykologisk tjeneste 

Telefon: 23 46 54 00 

 

BUP, Nordre Aker– Sagene Poliklinikk 

Nord 

Telefon:  24 09 36 00 

  
 

Lilleborgsangen 

Mel:   

Her ser eg fagre jord og bygder 

Som regel står vi opp med solen, 

vi barna på Torshov bor. 

Så går vi fort avsted til skolen, 

men, først en liten klem til mor! 

 

Der ligger Lilleborg og venter, 

det er på Lilleborg vi går. 

Og alle barna, gutter, jenter, 

vi er så stolt av skolen vår. 

 

På Lilleborg er godt å være, 

vi ser på skolen som et hjem. 

Et sted hvor mye er å lære 

for den som vil i verden frem. 

 

Kom, la oss bruke skoletiden, 

den kommer ikke mer igjen! 

Så slipper vi å angre siden 

når vi blir voksne, kvinner, menn. 

 

Ja, Lilleborg er alle glad i, 

vår beste takk skal skolen ha. 

Og skolens dag er annen mai, 

hurra, hurra, hurra, hurra!! 

 

 



AKTIVITETSSKOLEN 

Aktivitetsskolen på Lilleborg er for elever fra  

1. til 4. trinn. Åpningstiden for heltidsplass er  

07.30 - 17.00. Det er også mulighet for 

halvtidsplass 12 timer i uken etter skoletid. 

Halvtidsplassen er gratis for elevene på 1. - 3. 

trinn. 

 

Aktivitetsskolen består av to baser; Blå/Lilla og 

Gul. 1. trinn er Blå base. 2. trinn er på Lilla og  3. 

og 4. trinn er Gul base. Lilla har sambruk med 

skolen. Det er frokost på Bessa kl. 7.30 for de 

med heltidsplass. Alle elevene får et måltid rett 

etter skoletid.  

 

Skolen følger Rammeplan for aktivitetsskolene i 

Oslo. Den har et tredelt innhold: 

 

• Rammer og forutsetninger. 
• Pedagogiske prinsipper og grunnleggende 

ferdigheter. 
• Temaområder. 1. Natur, miljø og 

bærekraftig utvikling. 2. Kunst, kultur og 
kreativitet. 3. Fysisk aktivitet. 4. Mat og 
helse.. 

 

Aktivitetsskolen på Lilleborg samarbeid med 

skolen og spesielt med lærerne på 1.—4. trinn. 

Det bidrar til å gi elevene en utvidet læringsarena 

og et helhetlig skoletilbud, med læringsstøttende 

aktiviteter. 

 

Informasjon fra Aktivitetsskolen finnes på skolens 

hjemmeside og Skoleplattform Oslo. 

 

www.lilleborg.osloskolen.no 

SKOLEDAGEN 

1. – 7. trinn   

8.00 -8.30 

08.30 - 09.30: Første økt. 

09.30 - 09.45: Lillefri. 

09.45 - 11.00: Andre økt 

11.00 -  11.20: Måltid. 

11.20 - 11. 50: Storefri. 

11.50 - 12.50:  Tredje økt. 

12.50 - 13.00: Friminutt. 

13.00 - 14.00: Siste undervisningsøkt. 

Tilbud om leksehjelp for alle elevene etter 

skoletid en/ to dager i uken. 
 

Aktivitetsskolen 1. - 4. trinn. 

07.30: Aktivitetsskolen er åpen. 

 

Aktivitetsskolen åpner rett etter siste 

undervisningstime for elevene; også de dagene 

det parallelt er et tilbud om leksehjelp. 

 
Foresatte på Lilleborg skole kan forvente: 

• Barna opplever trygghet og trivsel på 
skolen. 

• Barna får den opplæringen de har krav på. 

• Informasjon om elevenes kompetanse og 
ferdigheter i fagene, og mål for videre 
læring. 

 
Lilleborg skoles forventninger til foresatte: 

• Støtter opp om skolens arbeid, og viser 
interesse for barnets skolegang. 

• Følger opp lekser og hjelper barna slik at 
de kommer presis på skolen, har med 
matpakke og passer på at nødvendig utstyr 
er med. 

• Møter til utviklingssamtaler, foreldremøter 
og andre arrangementer i skolens regi.  

 

Lilleborg skole - 

et godt sted å lære 

• Skolen stod ferdig i 1898. 

• Ligger på Torshov i bydel Sagene. 

• 1. - 7. trinn med ca 380 elever. 

• Aktivitetsskole for 1. - 4. trinn. 

• Ca 60 ansatte på Aktivitetsskolen og skolen. 

• 2 datarom, aula, gymsal, skolebibliotek,  skole-
patrulje, skolehage, formingsrom og musikkrom. 

• Kort reise til Lillomarka, øyene i fjorden, museer 
og øvrige kulturinstitusjoner.. 

• Skolen er miljøsertifisert. 

 
 Vi har en fin personalsammensetning med 

høy kompetanse og en god blanding av 
erfarne og nye lærere. Dette er med å 
skape et variert og godt miljø på skolen. 
 
Lærerne er viktige i barnas liv og motiverer 
for læring. Elevene skal oppleve mestring 
og ha mulighet til å utvikle seg og strekke 
seg mot nye mål. 

Hver elev har en kontaktlærer som har 
ansvaret for kontakten med hjemmet. 
Klassene på trinnene har felles ukeplan. 
Lærerne og assistentene samarbeider om 
oppfølgingen av den enkelte elev. 

Skolens satsningsområder: 

• Resultatoppfølging. 

• Felles undervisningsstandard. 

• Skoletilpasset innsats - Ord og 

begreper. 

• Innsats - Dysleksivennlig skole. 

• Kurs i spansk, tysk og fransk på 7. 

trinn. 

• Klasseledelse.  

• Årshjulet_ Et inkluderende arbeid for 

et godt skolemiljø. 

• De eldste elevene er trivselsledere i 

storefri to dager i uken.  

• Lilleborg frokost 5.- 7. trinn i høst og 

vintermåneder. 

• Samarbeid med barnehager før 

skolestart og ungdomsskoler  i 

forbindelse med overgang til 

ungdomsskolen. 


