
Algarheim skole 
Oscar Christensens veg 20 
2056 Jessheim 
Telefon  969 43 650 
 
 Mejl- adresa:  Postmottak.algarheim.skole@ullensaker.kommune.no 

  
  
Dobrodošli u pripremno odeljenje 

pri Algarheim školi 

Ovde su važne informacije za tebe koji krećeš u pripremno odeljenje kod nas u Algarheim. 
  

Raspored časova ispod pokazuje kada imaš časove u školi. 
  
  PONEDELJAK UTORAK SREDA ČETVRTAK PETAK 

1. 0830- 
   1030 
  

X X X X X 

2. 1115- 
   1245 
  

X X Završava se 12.15 
  

X X 

3. 1300- 
   1400 
  

  X   Završava se 13.30   

  
Potreban ti je  školski ranac i pernica sa olovkom i gumicom. 
Dobićeš sedmični plan (ukeplan) svake sedmice. Na sedmičnom planu se nalazi pregled toga šta ćeš raditi u školi te sedmice. Takođe 

će stajati šta imaš za domaći i važna obaveštenja za roditelje na sedmičnom planu. Važno je da roditelji prate taj plan. Ukoliko nešto 
nije jasno, kontaktirajte nas.   

Dobijaćeš domaći svake nedelje. Na sedmičnom planu će stajati šta imaš za domaći. Domaći se radi kod kuće. Roditelji su ti koji imaju 
odgovornost da paze na to da deca urade svoj domaći. Ukoliko je nešto teško, kontaktirajte nas. 

Trebaće ti  obuća za unutra u školi. To mogu biti sandale, patike ili neka druga obuća koju ćeš koristiti samo unutra.  
Imamo pauzu=odmor napolju svaki dan, tako da će ti trebati odeća u kojoj možeš biti napolju iako je loše vreme. Može biti da će ti 

trebati jakna za kišu, pantalone za kišu i čizme. Zimi će ti trebati kapa, rukavice, skafander ili jakna i pantalone, tople čizme/cipele.   
Dobro je imati dodatnu odeću za presvući se u školi ukoliko se budeš mokar/ra ili ako se desi nešto drugo zbog čega treba da 

presvučeš odeću tokom školskog dana. Možeš imati jednu kesu/vreću sa pantalonama, džemperom, čarapama i donjim vešom koja 
visi na tvom mestu u garderobi.  

Treba takođe da  nosiš sa sobom hranu za ručak u školi. Nije dozvoljeno nositi čokoladu, gazirani sok ili neke druge slatkiše. Ako želiš,                 
može se kupiti mleko u školi. To se radi onlajn na skolelyst.no. 

Pri odsustvu treba da se obavesti škola na sledeći način:  
Pošalji mejl na ovu adresu postmottak.algarheim.skole@ullensaker.kommune.no. Ukoliko ovo nije moguće, pozovi školu na 969 43 
650 pre 08:15. 
Svako odsustvo će biti zabeleženo. 
Ukoliko su potrebni slobodni dani od škole, ovo se mora tražiti unapred. Ako ti treba jedan slobodan, on se može tražiti od razrednog 
starešine unapred. Ukoliko je potrebno više slobodnih dana, oni se moraju tražiti preko posebnog obrazca digitalno. 

  
  

Kontaktirajte nas ukoliko imate pitanja vezano za nastavu, domaći ili neke praktične stvari. 
Tlf.nr.: 969 43 650/48118919 
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Ullensaker kommune 
Besøksadresse: 
Furusethgt. 12 
2050 Jessheim 

Postadresse: 
Postboks 470 
2051 Jessheim 
Telefon: 66 10 80 00 

E-post: postmottak@ullensaker.kommune.no 
www.ullensaker.kommune.no 

Bank: 8601.41.92400 
Bank, skatt: 6345.06.02355 
Org. nr.: 933 649 768 MVA 

    

  
 

tel:933%20649%20768

