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TERVETULOA VALMISTAVALLE LUOKALLE 

Skogmo Skole og Senter for tospråklig opplæring 

Tässä tärkätä tietoa koulunkäynnin aloittamisesta Skogmon koulussa.  

 

Oppitunnit näkyvät ALLA OLEVASSA LUKUJÄRJESTYKSESSÄ. 

 

 MAANANTAI TIISTAI KESKIVIIKKO TORSTAI PERJANTAI 

1. 0830- 

    1000 

 

X X X X X 

2. 1015- 

    1115 

 

X X X X X 

3. 1200- 

    1315 

 

X X 12.00 

 

                

X X 

 

 Koulussa tulee oppilaalla olla mukana koulureppu ja kynäpenaali, jossa on 

lyijykynä ja pyyhekumi. 

 Viikottaisen lukujärjestys jaetaan koulussa.  Lukujärjestykseen on merkitty tulevan 

viikon ohjelma, samoin läksyt ja vanhemmille tarkoitetut tärkeät tiedotteet.  On 

tärkeää, että kotona seurataan tarkasti, mitä lukujärjestyksessä lukee. – Ottakaa 

yhteyttä, jos jokin asia on epäselvä. 

 Läksyjä on joka viikko ja ne on merkitty lukujärjestykseen. Läksyt tehdään kotona.  

Vanhemmat ovat vastuussa siitä, että lapset tekevät läksynsä. -Ottakaa yhteyttä, jos 

jokin tuntuu vaikealta. 
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 Koulussa oppilaalla tulee olla sisäkengät.  Sisäkengiksi käyvät hyvin sandaalit, 

lenkkarit tai jotkin muut kengät, joita käytetään vain sisällä. 

 Koulussa on välitunteja, jolloin oppilaalla tulee olla sopivat ulkovaatteet; sateen 

varalta sadevaatteet ja kumisaappaat, talvella pipo, käsineet, ulkoilupuku ja lämpimät 

kengät. 

 Oppilaalla tulee olla myös vaihtovaatteet siltä varalta, että vaatteet kastuvat ulkona 

tai tapahtuu jotain sellaista, että vaatteiden vaihtaminen on tarpeen. 

Vaihtovaatepussissa, joka roikkuu naulakossa, pitäisi olla housut, paita, sukat ja 

alusvaatteita.  

 Lounaalla koulussa syödään omia eväitä. Evääksi ei voi ottaa limsaa, suklaata, 

makeisia eikä muitakaan herkkuja. 

Halutessanne voitte ostaa koulusta maidon. Tätä varten voitte pyytää koulusta 

tilauslomakkeen. 

 Sairaspoissaoloista ilmoitetaan kouluun sähköpostilla: 

postmottak.skogmo.skole@ullensaker.kommune.no. Jos tämä ei ole mahdollista, 

soittakaa numeroon 66109300 ennen klo. 0815. 

Kaikista poissaoloista pidetään kirjaa.  

Jos lapsi tarvitsee vapaata, on sitä anottava etukäteen.  Jos poissaolopäiviä on useita, 

vapaata anotaan lomakkeella. . 

 

Ottakaa yhteyttä, jos teillä on jotain kysyttävää opetuksesta, läksyistä tai käytännön asioista, 

vastaamme mielellämme kysymyksiinne. 

Ystävällisin terveisin 
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