
Osloskolen`e (Oslo Okulları’na)
hoş geldiniz
Okulun ilk günü hayatın bir dönüm noktasıdır- hem çocuk hem de ailesi 
için. Okul ve veliler, müşterek olarak çocuğun güzel bir başlangıç 
yapmasından sorumludurlar. Okula yeni başlayan bir çocuğun 
velisi olarak; bütün öğrencilerin beraber öğreneceği ve 
memnun kalacağı, kucaklayıcı bir okul için aktif olarak 
katkıda bulunmanızı ümit ediyoruz. Biz, çocuğunuzun iyi 
bir başlangıç yapması ve öğrenme isteğine sahip olması 
için elimizden geleni yapacağız.

Tüm çocukların öğrenim hakkı vardır
Güvenli ve güzel bir okul ortamı 
Tüm çocukların huzurla okula gitme hakkı vardır. 
Güvenli ve iyi bir okul ortamı sağlığa, mutluluğa ve 
öğrenime olumlu katkı sağlar. Okul ve AKS (Okul Saatleri 
Dışında Bakım) çalışanları, öğrencilerin durumlarını 
takip eder. Eğer çocuğunuz veya tanıdığınız biri 
mobbinge veyahut hakarete maruz kalıyorsa lütfen 
bunu okula bildiriniz.

Öğrenim hakkı ve yükümlülüğü 
Norveç’te oturan tüm çocukların temel öğrenim görme 
hakkı ve yükümlülüğü vardır. Çocuğunuzun öğrenim 
görmesinden siz veliler sorumlusunuz.

Yakındaki okullar ve okul değişimi
Öğrencinin hangi okula başlayacağını öğrencinin ikamet 
adresi belirler. Okul değiştirmek için çocuğunuzun 
gitmesini istediğiniz okula mektup veya e-posta 
göndermeniz gerekmektedir.  

Ders yılı
Öğrenciler, her ders yılında 190 gün okula giderler. 
Öğrencinin her gün okula gitmesini sağlamak velisi 
olarak sizin sorumluluğunuzdadır. 

Hastalık sebebiyle devamsızlık
Eğer öğrenci hastaysa ve okula gelemeyecekse bunu 
okula bildirmeniz gerekir. Eğer hastalık yüzünden üç 
günden daha fazla okula gelemeyecek olursa öğrencinin 
hastalığı doktor raporuyla belgelenmelidir. Hastalığın 
daha uzun sürmesi halinde okul ve velilerin, öğrenciye 
evde eğitim verilmesini değerlendirmesi gerekir.

İzin
Osloskolen’in okuldan izin almakla ilgili kendi mevzuatı 
bulunmaktadır. Ana kaide olarak öğrencilere örneğin tatil 
ve spor kampları için veya sınav günlerinde izin verilmez. 
Öğrencinin okula 14 günden daha fazla gitmemesi 
halinde öğrencinin kaydı okuldan silinir.

Düzen kuralları
Osloskolen’in düzen ve davranışlarla ilgili kendi 
mevzuatı vardır. Okul, ilaveten kurallar da koyabilir. 
Mevzuatta, öğrencinin kuralları çiğnemesi halinde 
okulun uygulayacağı yaptırımlar da belirtilmektedir. 

Veli toplantıları
Okul ve aile arasında iyi bir iş birliğinin olması çocuğun 
gelişimi ve memnuniyeti için önemlidir. Okul, veli 
toplantılarında çalışma ve eğitimin organize edilme şekli 
hakkında bilgi verir. Toplantılarda sınıf ve okul ortamı 
görüşülür, veliler de güncel konuları dile getirebilir.

Okul Sağlık Hizmeti ve Diş Sağlığı Hizmeti
Okullarda öğrencilerin ve velilerin irtibata geçebileceği, 
sağlık merkezinde görevli hemşireler bulunmaktadır. 
Okul Sağlık Hizmeti, öğrencilere ücretsiz aşı ve sağlık 
rehberliği sunmaktadır. Okula giden öğrencilerin 
18 yaşına kadar ücretsiz diş tedavisi görme hakkı vardır. 
Bütün öğrenciler diş muayenesine çağırılır. Kamusal 
diş sağlığı hizmetinden yararlanmak istemeyenler tüm 
diş tedavisi giderlerini kendileri karşılamak zorundadır. 

TÜRKÇE



Öğrenciler neyi, nasıl öğrenirler?
Dersler ve beceriler
Öğrenciler ilk okul yıllarında okuma, yazma ve hesap 
yapma gibi temel becerileri öğrenirler. Ayrıca iş birliği 
yapmayı, birbirlerini dinlemeyi, düşünce ve görüşlerini 
ifade etmeyi ve iyi bir arkadaş olmayı da öğrenirler. 

TEMEL BECERİLER
�+ Okuyabilme
�+ Yazabilme
�+ Hesap yapabilme
�+ Dijital araçları kullanabilme
�+ Kendini sözlü olarak ifade edebilme

1. VE 2. SINIFTAKİ DERSLER
�+ Norveççe
�+ Matematik
�+ Fen bilgisi
�+ İngilizce
�+ Sosyal bilgiler
�+ Sanat ve elişi dersi
�+ Müzik
�+ Beden eğitimi
�+ Hristiyanlık, din, inanç ve ahlak
bilgisi (KRLE)

Kişiye özgü öğretim
Tüm öğrencilere kendi beceri ve olanaklarına özgü bir 
öğrenim verilir. Öğrencilere farklı şekillerde eğitim 
verilir – tüm sınıfla birlikte, sınıfın içinde ve dışında küçük 
gruplar halinde, öğretmenle baş başa veya sınıfla gezintiye 
çıkarak. Öğretim her öğrencinin değişen ihtiyacına göre 
uyarlansa da öğrenciler bir bütünün parçası olduklarını 
hissetmelidirler.

Özel eğitim
Normal öğrenimden istifade edemeyen veya 
edemeyebilecek olan öğrencilerin özel eğitim görme hakkı 
bulunmaktadır. Okul, öğrencinin özel eğitime ihtiyacı olup 
olmadığını değerlendirir ve bilirkişi değerlendirmesi için 
öğrenciyi Pedagoji-Psikoloji Hizmetlerine (PPT’ye) sevk 
edebilir.

Azınlık dili konuşan bir aileden gelen öğrenciler 
Norveççe veya Laponca dışında bir anadile sahip 
olan öğrencilerin, dersleri takip edebilecek seviyeye 
gelinceye kadar özel Norveççe öğrenimi görmeye hakları 
bulunmaktadır. Öğrencilerin dil bilgisi okula başlarken 
tespit edilir. Kendilerine sınıfta ve/veya özel gruplar 
halinde öğrenim desteği sunulabilir. Gerekli olması halinde 
öğrencilerin anadil öğrenimi ve/veya çift dilli ders öğrenimi 
görmeye de hakları vardır.

Öğrencilerin değerlendirilmesi ve öğrenci gelişimi 
görüşmesi
Okul, her bir öğrencinin dersler yönünden ve sosyal açıdan 
gelişimini takip edecektir. Öğrencilere, neyi başarabildikleri 
ve neye daha fazla çalışmaları gerektiğine dair geri 
bildirimler yapılır. Öğrencilere, tüm derslerde ve düzen ve 
davranış konusunda yarıyıl değerlendirmesi verilir. Yarıyıl 
değerlendirmesinin yazılı mı yoksa sözlü mü olacağına okul 
müdür karar verir. Yarıyıl değerlendirmesi, yılda en az iki 
defa sınıf öğretmeni ile öğrenci arasında gerçekleştirilen 
öğrenci-görüşmeleri sırasında veya velilerle yapılan öğrenci 
gelişimi toplantılarında verilebilir.  

Yüzme 
Yüzme, beden eğitimi dersinin bir parçasıdır, ancak 
öğrencinin suya aşina olması ve yüzmeyi öğrenmesi okul ile 
ailenin müşterek sorumluluğu altındadır. Çocukların, küçük 
yaştan itibaren suda kendilerini güvende hissetmek için 
alıştırma yapmaları önemlidir.

AKTIVITETSSKOLEN (AKS)
AKS (Okul Saatleri Dışında Bakım), 1 Ağustos’ta açılan 
ve okul saatleri öncesinde ve sonrasında sunulan 
bir aktivite hizmetidir. Okula başlayanların çoğu için 
AKS, okulla gerçekleştirilen ilk buluşmadır. AKS, 
okulla iş birliği içerisinde çocukların ders ve sosyal 
gelişimlerine oyun ve eğitim aracılığı ile katkı sağlar. 
Yer bulmak için başvurmanız gerekir.


