
  

  
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 

  

Algarheim skole 
Oscar Christensens veg 20       
2056 Jessheim      
Tlf 969 43 650 
 
e-post:  Postmottak.algarheim.skole@ullensaker.kommune.no 
 
 

SVEIKINAME JUS ATVYKUSIUS Į ĮVADINĘ KALBOS 

PAGRINDŲ KLASĘ 

 Algarheim mokykloje  

Svarbi informacija, skirta pradedantiesiems šioje Algarheim mokyklos klasėje. 
 
 
PAMOKŲ TVARKARAŠTIS informuoja apie tai, kada prasidės, kaip vyks ir kada pasibaigs 
mokinių pamokos mokykloje savaitės eigoje: 
 
 

 PIRMADIENIS ANTRADIENIS TREČIADIENIS KETVIRTADIENIS PENKTADIENIS 

1. 
0830- 
    
1030 
 

X X X X X 

2. 
1115- 
    
1245 
 

X X Mokyklla 
baigiasi 12.15 
 

X X 

3. 
1300- 
    
1400 
 

 X  Mokykla baigiasi 
13.30 

 

 

 Mokykloje mokiniams reikės savo mokyklinės kuprinės, penalo, pieštuko ir trintuko. 

 Kiekvieną savaitę mokiniams bus duotas savaitės planas. Savaitės plane mokiniai ir jų 

tėveliai gaus informaciją apie tai, ko bus mokomasi tą savaitę mokykloje ir kokios 

užduotys bus užduotos namų darbams. Plane bus, taip pat, parašyti svarbūs tai savaitei 

pranešimai tėveliams. Labai svarbu, kad tėveliai atidžiai perskaitytų ir gerai susipažintų su 

kiekvienos savaitės planu. Jei kas nors bus neaišku, ar kils klausimų, rašykite arba 

skambinkite mokytojui.  
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 Namų darbai mokiniams bus užduodami kiekvieną savaitę. Namų užduotys turi būti 

atliekamos namuose. Teveliai atsako už tai, kad namų užduotys būtų vaikų atliekamos 

kruopščiai keikvieną dieną. Jei kas nors bus neaišku, ar kils klausimų, rašykite arba 

skambinkite mokytojui.  

 Mokiniams reikės apavo dėvėti mokyklos viduje. Tai gali būti tapkės, sandalai, lengvai 

įsiaunami bateliai ar sportiniai bateliai. 

 Kiekvieną dieną mokykloje tarp pamokų mokiniai turi pertraukas. Pertraukų metu visi 

mokiniai turi būti lauke bet kokiu oru. Todėl jam/jai reikės tinkamų pagal orą, šiltų 

drabžių, kad jaustusi lauke gerai. Mokiniui/ei reikės: striukės ir kelnių nuo lietaus, guminių 

batų. Žiemą atitinkamai šiltos apatinės aprangos, žieminių drabužių, kepurės, pirštinių, 

šiltų kojinių bei batų. 

 Gerai būtų, jei mokykloje mokiniai turėtų atsinešę drabužių pasikeisti. Pavyzdžiui 

sušlapus, išsipurvinus ar panašiai. Galima turėti maišelyje pėdkelnes, kelnes, kojines, 

pirštines, apainius drabužėlius. Visa tai gali visada būti mokinio/ės vietoje rūbinėje.  

 Priešpiečiams mokiniams reikės būtinai atsinešti savo maisto prišpiečių dėžutėje ir, taip 

pat, gerimo gertuvę. Negalima i mokyklą neštis šokolado ar kitų saldumynų, gazuotų 

gėrimų. Jeigu mokinys/ė nori, gali užsisakyti mokykloje pieno priešpiečiams. Tai galima 

padaryti internetu svetainėje skolelyst.no. 

 Jegu mokinys/ė neateina į mokyklą, tėveliai turi būtinai apie tai pranešti mokyklai 

tokiais būdais:  

nusiųsti elektroninį laišką adresu: 

postmottak.algarheim.skole@ullensaker.kommune.no.  

Jei neturi tam galimybės, skambinti telefono  numeriu: 969 43 650 ryte, iki  08:15 val.. 

Lankomumas mokykloje yra griežtai žymimas. 

 Jei mokiniui/ei reikalinga laisva diena, praneškite mokytojui iš anksto ir pasitarkite su juo. 

Jei reikalingos kelios laisvos dienos, siųskite motyvuotą elektroninį prašymą mokyklos 

rektoriui. Elektroninis prašymas siunčiamas mažiausiai dvi savaitės iki mokinio 

pageidaujamų atostogų, užpildant elektroninio prašymo formą Ullensaker kommune 

svetainęje. 

 

 

Skambinkite ir klauskite, jei jums kils klausimų ar neaiškumų. 

 Tlf.nr.: 969 43 650/48118919 
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