Ullensaker opština

SKOGMO ŠKOLA
I centar za dvojezičnu nastavu

Gml.Algarheimsv. 200
2050 Jessheim

Tlf. 66 10 93 00
faks: 66 10 93 01

i-mejl: Postmottak.skogmo.skole@ullensaker.kommune.no

DOBRODOŠLI U PRIPREMNO ODELJENJE
pri Skogmo školi i centru za dvojezičnu nastavu
Ovde su važne informacije za tebe koji krećeš u pripremno odeljenje kod nas u Skogmo.
Raspored časova ispod pokazuje kada imaš časove u školi.
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Potreban ti je školski ranac i peratonica/pernica sa olovkom i gumicom. Drugi
školski materijal dobijaš od nas u školi.



Dobijaćeš nedeljni plan rada (ukeplan) svake nedelje. Na nedeljnom planu je
pregled toga šta ćeš raditi te nedelje u školi. Takođe će pisati šta imaš za domaći i
važna obaveštenja za roditelje. Bitno je da roditelji prate nedeljni plan. Ako je nešto
nejasno, kontaktirajte nas. Dobijaćeš domaći svake nedelje. Na nedeljnom planu će
pisati šta imaš za domaći. Domaći treba da se radi kod kuće. Roditelji su ti koji imaju
odgovornost da paze da deca urade svoj domaći. Ukoliko je nešto teško, kontaktirajte
nas.



Biće ti potrebna obuća za unutra u školi. To mogu biti sandale, patike ili neka druga
obuća koju ćeš koristiti samo unutra.



Imamo pauzu = slobodne minute (pause = friminutt) napolju svaki dan, tako da će
ti trebati odeća za napolje, iako je loše vreme. Može ti zatrebati jakna za kišu,
pantalone za kišu i čizme. Zimi će ti trebati kapa, rukavice, odelo ili jakna za napolje i
pantalone, tople čizme/cipele. Dobro je imati ekstra garderobu, za presvući, u školi
ukoliko se izmokriš ili se desi nešto drugo zbog čega moraš promeniti garderobu
tokom školskog dana. Možeš poneti pantalone, majicu, čarape i donji veš koji se može
ostaviti na tvom mestu u garderobi.



Treba da poneseš hranu za ručak u školi. Nije dozvoljeno nositi čokoladu, gazirani sok
ili neke druge slatkiše. Ako želiš, može se kupiti mleko u školi. Pitajte da popunite
obrazac za naručivanje, ukoliko to želite.



Pri odsustvu, mora se dati obaveštenje školi na sledeći način:
Pošaljite mejl na ovu mejl adresu:
postmottak.skogmo.skole@ullensaker.kommune.no. Ukoliko ovo nije moguće,
pozovite školu na 66109300 pre 08:15.
Svako odsustvo će biti zabeleženo.
Pri potrebi za slobodnim danom, mora da se traži odobrenje od škole unapred. Pri
potrebi za više slobodnih dana, mora se takođe ispuniti i poseban obrazac.

Kontaktirajte nas ako imate pitanja vezano za nastavu, domaći ili neke praktične stvari.
Srdačan pozdrav

Tlf.br.: 66109300/10

