
Osloskolen 2021’e hoş geldiniz
 



Gelişinizi dört gözle bekliyoruz!

Osloskolen’de hepimiz, sonbaharda çocuğunuzu okulumuzda görmeyi iple çekiyoruz.  
Okulun ilk günü aile için bir dönüm noktasıdır. Çoğu kişi 
bu günü iple çeker, bazıları ise belki biraz endişeli olabilir. 
Fakat her durumda çocuğunuzun okula iyi bir başlangıç 
yapması için elimizden geleni yapacağımızı bilmelisiniz.
Tüm çocuklar okulda kendilerini güvende hissetmeli 
ve hoş karşılanmalıdır. Çalışanlar olarak bizler ve 
ebeveyn olarak sizler, çocukların okula iyi bir başlangıç 

yapmaları ve gelişmeleri için işbirliği yapmalıyız. 
Çocuğunuz halihazırda ne biliyor olursa olsun, 
öğretmenler herkesin durumunu dikkate alır. Motive 
ederek onlara öğrenme isteği vereceğiz ve öğrencilere 
ilham vererek onları motive edeceğiz. Bizim işimiz 
her bir öğrencinin biraz daha ilerlemesine yardımcı 
olmaktır.



Şimdi çocuğunuzu ve sizi daha iyi tanımak için sabırsızlanıyoruz.

Okul başlangıcında başarılar!
 Saygılarımla 
 Marte Gerhardsen, Osloskolen Müdürü



Çocuklar farklı öğrenir
Çocuklar meraklıdır, spontanedir ve dünyayı keşfetmekten zevk alırlar. Biz bunu değerli görüyoruz. 

Öğretmen zamanla tüm öğrencilerini iyi bir şekilde tanır; neler yapabilirler, nelere ilgi duyarlar 
ve en iyi nasıl öğrenirler.

Öğretim almanın birçok farklı yolu vardır - sınıfın tamamıyla birlikte, sınıfın içinde ve dışında 
küçük gruplar halinde, öğretmenle tek başına veya aynı yaş grubundaki herkesle çıkılan bir gezide.

Eğitim öğrencilerin farklı ihtiyaçlarına göre uyarlanmış olsa bile herkes topluluğun bir parçasıdır.

 
Muhtemelen merak ettiğiniz çok şey var. Bazı sorularınıza cevap alabilmeniz ve okulun güvenli ve 
güzel bir yer olarak deneyimlenmesi için okul, yazdan önce tüm çocuklarla ve velilerle iletişime 
geçecektir.

Çocuğunuzun hem evde hem de anaokulunda edindiği pek çok deneyimi ve bilgisi vardır. Okul, 
çocukların halihazırda bildiklerinin ve yapabildiklerinin üstüne koyarak ilerler.

Okulun ilk yıllarında çocuğunuza okuma, yazma ve sayma öğretilir. Çocuklarınız aynı zamanda iş-
birliği yapmayı, birbirini dinlemeyi, düşüncelerini ve fikirlerini ifade etmeyi ve iyi bir sınıf arkadaşı 
olmayı öğrenirler.

Müfredatlar, öğrencilerin neleri öğrenmesi gerektiğini açıklayan belgelerdir. Bunlar tüm ülke için 
aynıdır ve Eğitim Müdürlüğü’ne ait olan www.udir.no adresinde mevcuttur.

Öğrenciler neyi, nasıl öğrenmelidir?



Okula başlamadan önce bunları 
evde yapmanız iyi olacaktır:

 ▪ çocuğunuz için çokça okuyun

 ▪ kelimelerin ne anlama geldiği 
hakkında konuşun

 ▪ dildeki seslerle şakalar ve 
komiklikler yapın

 ▪ birlikte oyun oynayın, sayın ve 
sıranızı bekleyin

 ▪ giyinme alıştırmaları yapın



Resimde ne gördüğünüz hakkında konuşun!
Çocuklar ne yapıyorlar?
Brøle fotoğrafta saklanıyor - onu bulabilir misin?
Sence sınıf nasıl görünüyor?
S-sesi avına çık! Kaç tane kelime buldun? Kafiyeli kelimeler bulabilir 
misin?
Resimde birkaç harf var - belki bazılarını önceden biliyorsundur?
Resimdeki tüm mavi topları bulabilir misin? Hangisinden daha fazla 
var, pembe çiçeklerden mi sarı çiçeklerden mi?
Hangi şekilleri görüyorsun? (üçgenler, dörtgenler ve daireler)

OKUL





 
AKS (Aktivite Okulu), okulun öğrenciler için okuldan önce ve 
sokuldan sonra sunduğu bir hizmettir. AKS, 1 Ağustos’ta açılıyor!
Tüm birinci sınıflar AKS’ye ücretsiz olarak yarı zamanlı gidebilir. Ücretsiz olsa da kontenjan için 
başvuruda bulunmak zorunda olduğunuzu unutmayın. Çocuğunuzu, okulun internet sayfasındaki 
başvuru portalından AKS’ye kaydettirirsiniz. Burada, çocuğunuzun gittiği okuldaki AKS’de neler 
olduğu hakkında daha fazla bilgi bulabilirsiniz.

AKS hem geliştiricidir hem de 
eğlenceli!

Aktivitetsskolen (AKS)



Haklar ve 
yükümlülükler

 ▪ Norveç’te yaşayan tüm çocukların ilk ve orta öğretim alma hakkı ve zorunluluğu vardır.

 ▪ Çocuğunuzun eğitim almasından ebeveyni olarak siz sorumlusunuz.

 ▪ Öğrenciler bir eğitim yılında 190 gün okula gitmelidir.

 ▪ Okul günleri ve tatiller Oslo’daki tüm okullar için aynıdır.

 ▪ Öğrenci okulda bulunmalıdır, bu yüzden de tatil seyahatleri gibi şeyler için genellikle izin 
verilmez. İzin başvurusunda bulunabilirsiniz, bunun kararını okul müdürü verir.

 ▪ Bazı öğrencilerin fazladan yardıma ihtiyacı vardır. Bu durumda özel eğitim alma hakları olabilir.

§



Eğer siz veya çocuğunuz Sami kökenliyseniz, çocuğunuzun 
Samice eğitimi veya Samice’de eğitim alma hakkı olabilir.

Samice eğitimi Nedre Bekkelaget okulunda veya uzaktan 
eğitim olarak yapılır. Öğrencinin okul-ev arası ulaşımı 
sağlanır. Osloskolen’deki en az on öğrencinin Samice’de 
öğrenim görmek istemesi halinde, Osloskolen bu hizmeti 
sunmalıdır.

www.oslo.kommune.no/skole-og-utdanning/
sprakopplaring/undervisning-i-samisk

Sami  
kökenliyseniz

Azınlık dili konuşan 
öğrenciler.
Çocuğunuzun Norveççe veya Samice dışında bir ana dili varsa, Norveççe veya kendi ana dili için 
fazladan eğitim alabilir. Üç farklı ek eğitim türü vardır.
▪ Özel Norveççe öğretimi, güçlendirilmiş ve uyarlanmış bir Norveççe öğretimdir.

▪ İki dilli ders eğitimi, Norveççe ve öğrencinin ana dilinde verilen ders öğretimidir.

▪ Ana dili eğitimi, öğrencinin kendi ana dili eğitimidir.



Okul yönetimi ve personeli
Okul müdürü, okuldan ve AKS’den sorumludur. Ayrıca çoğu zaman müdürün bir müdür yardımcısı, bir veya daha fazla 
öğretim müfettişi, bir sosyal hizmet uzmanı ve bir AKS-yöneticisi vardır.
Her sınıfın bir sınıf öğretmeni vardır. Her sınıfın veya grubun başka öğretmenleri ve asistanları da vardır.

Osloskolen (Oslo Okulları) hakkında
Osloskolen, Oslo Belediyesi’nin bir parçasıdır. Bu da, okulun Oslo’da yaşayan herkes için ücretsiz  
olduğu anlamına gelir.
Toplam 17.000’den fazla çalışanımız ve 91.000’den fazla öğrencimiz ve çırak öğrencimiz var.
www.oslo.kommune.no/skole-og-utdanning
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