
  

  
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 

 
 

VELKOMMEN TIL INNFØRINGSKLASSE   

ved Algarheim skole  

Her kommer viktig informasjon til deg som begynner i innføringsklasse hos oss på Algarheim. 
 
TIMEPLANEN under viser når du har timer på skolen. 
 

 MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 

1. 0830- 
    1030 
 

X X X X X 

2. 1115- 
    1245 
 

X X Ferdig 12.15 
 

X X 

3. 1300- 
    1400 
 

 X  Ferdig 13.30  

 

 Du trenger en skolesekk og et pennal med blyant og viskelær.  Annet skolemateriell 

får du av oss på skolen. 

 Du vil få utlevert ukeplan hver uke.  På ukeplanen er det en oversikt over hva du skal 

gjøre den uka på skolen.  Det vil også stå hva du har i lekser og viktige beskjeder til 

foreldrene på ukeplanen. Det er viktig at foreldrene følger med på ukeplanen.  Er noe 

uklart, ta kontakt med oss. 

 Du vil få lekser hver uke.  Det vil stå på ukeplanen hva du har i lekser.  Leksene skal 

gjøres hjemme.  Det er foreldrene som har ansvar for å passe på at barna gjør leksene 

sine.  Er noe vanskelig, ta kontakt med oss. 

 Du vil trenge innesko på skolen.  Det kan være sandaler, joggesko eller andre sko du 

bare skal bruke inne. 

 Vi har pause = friminutt ute hver dag så du vil trenge klær til å være ute i selv når det 

er dårlig vær.  Det kan være du trenger regnjakke, regnbukse og støvler.  Om vinteren vil 

du trenge lue, votter, utedress eller utejakke og bukse, varme støvler/sko. 
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 Det kan være lurt å ha ekstra skift med tøy på skolen hvis du skulle bli våt eller noe 

annet som gjør at du trenger å skifte klær i løpet av skoledagen.  Du kan ha en pose med 

bukse, genser, sokker og undertøy hengende på plassen din i garderoben. 

 Du trenger å ha med deg noe å spise til lunsj på skolen.  Det er ikke lov å ha med seg 

sjokolade, brus eller annet godteri. 

Hvis ønskelig kan det kjøpes melk på skolen. Dette gjøres online på skolelyst.no  

Ved fravær skal det gis beskjed til skolen på følgende måte: 

Send mail til denne mailadresse postmottak.algarheim.skole@ullensaker.kommune.no. 

Er ikke dette mulig ring, skolen på 969 43 650 før kl. 0815. 

Alt fravær blir notert.  

Ved behov for fri skal dette søkes om på forhånd.  Ved behov for flere dager fri skal dette 

søkes om på eget skjema.   

 

 

Ta kontakt hvis dere har spørsmål både til undervisning, lekser eller til praktiske ting. 

Tlf.nr.: 969 43 650/48118919 
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