Drodzy rodzice uczniów Ammerud skole

styczeń 2021

W ostatnich latach pracowaliśmy, aby stworzyć dobre środowisko szkole i jesteśmy dumni z
naszej szkoły i okolicy.

FAU spotyka się raz w miesiącu, aby dyskutować na aktualne tematy, które mają wpływ na
naszych uczniów. Dodatkowo mamy przedstawicieli rodziców w szkolnym Driftsstyret,
również w Skolemiljø, gdzie mamy spotkania z uczniami z Rady szkolnej.

Szkoła Ammerud może działać jeszcze lepiej – jak każda inna szkoła. Doświadczenie
pokazuje, że współpraca między szkołą i zaangażowanymi rodzicami, daje jeszcze lepsze
rezultaty odnośnie dobrych pomysłów, zasobów, zaangażowania oraz środków finansowych.
Dzięki dobremu i częstemu dialogowi między FAU, a dyrekcją szkoły mamy możliwość
identyfikacji problemów przed ich eskalacją. Przygotować rozwiązania i mieć lepsze
zrozumienie spraw codziennych.

Dobre środowisko szkolne nie oznacza jedynie uzyskanie dobrych wyników z egzaminów
państwowych i unikanie mobbingu. Dobre środowisko szkolne jest areną do treningów,
spotykania znajomych, organizowania loppemarked, obchodzenia święta konstytucji oraz
inne spotkania tematyczne.

Jako rodzic możesz przyczynić się do stworzenia jeszcze lepszego środowiska szkolnego,
dlatego przedstawiamy poniżej punkty, które warto omówić z dziećmi w domu.

FAU zachęca do omówienia poniższych punktów z uczniami naszej szkoły:
Klasy 1- 3
•
•
•
•
•
•

•
•

Porozmawiaj z dzieckiem o zachowaniu czystości i porządku w toalecie i szatni.
Zadbaj, aby dziecko przychodziło punktualnie i przygotowane do szkoły ( przybory
szkolne, odpowiednia odzież i jedzenie ).
Pomóż dziecku zawierać przyjaźnie szkolne.
Bierz udział w klasowych grupach zapoznawczych ( vennegrupper ).
Bierz udział w spotkaniach socjalnych i w wywiadówkach.
Zadbaj o poprawne zasady zapraszania na urodziny, które bedą otwarte dla
wszystkich. Postaraj się, aby Twoje dziecko brało udział w imprezach urodzinowych
innych dzieci.
Oznacz odzież dziecka.
Postaraj się stworzyć grupy, które bedą odprowadzać i odbierać dzieci ze szkoły.

Klasy 4 – 7
•
•

•

•

Punkty powyżej klasy 1- 3
Zwracaj uwagę na poprawny język, zwróć uwagę, jeżeli dziecko używa
nieopowiednich słów lub wulgaryzmów. Chcielibyśmy, aby uczniowie
komunikowali się w uprzejmy sposób. Jakie słowa są nieodpowiednie ? Jak
chcielibyśmy,aby się do nas zwracano ? Dlaczego nie chcemy,aby dzieci nie
używały przekleństw w domu i w szkole ? Co możemy zrobić jak usłyszymy,że ktoś
inny jest przezywany lub traktowany w wulgarny sposób ?
Wykluczenie i mobbing: Bądź wyczulony,czy wszytko jest dobrze w otoczeniu
twojego dziecka. Pytaj i bądź ciekawy o uczniów z klasy. Może warto
skontaktować się z rodzicami danego ucznia i zapytać czy wszystko w porządku ?
Telefon komórkowy i media socjalne – FAU zachęca do wsólnej zasady, aby dzieci
nie wysyłały wiadomości po godzinie 21.

Dotyczy wszytskich klas :
•

FAU prosi rodziców, aby byli lojalni w stusunku do zasad szkolnych dotyczących
używania telefonów komórkowych i stron internetowych .

Przydatne linki od FAU:
FAU sin nettside:Foreldrenes Arbeidsutvalg (FAU) (osloskolen.no)
FAU på Facebook:FAU Ammerud skole | Facebook
Google app for å styre/sette begrensning på mobiler:
https://families.google.com/intl/no/familylink/
Nyttige sider om nettvett:
https://www.facebook.com/barnevakten.no
https://www.facebook.com/nettpatruljenoslo
https://www.reddbarna.no/vart-arbeid/barn-i-norge/nettvett/nettvettreglene/
https://nettvett.no/ti-tips-a-takle-nettmobbing/
https://www.facebook.com/Medietilsynet

Co się dzieje w okolicy
https://www.facebook.com/aktivigrorud

