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االثنين  الدراسية بداية السنة

34االسبوع ال  

 لتنمية مقابلة الولياء االمور

الخامسالطالب  لصف   

للصف الرابع المبيت بالمدرسة  

مايو 17  

 النشيد الوطني  لطالب مدرسة

Øyer ةصال في   Solvang 

للصف  اجتماع اولياء االمور

الثاني  تشارك فيه اخصائية 

 اجتماعية

 

وتشارك الممرضة للصفي الثالث 

 والخامس

لصفي  اجتماع اولياء  امور الطالب مع  المدرس

الثالث و الرابع .وحفلة الطالب المسائية لهذين 

 الصفين 

 

للصفي  المسائية  البحفلة الط

 الخامس والسادس

.اول اربعاء في  يونيو - الحفلة الصيفية  

حفلة اختتام الصف السابع مسؤلية  اولياء 

 امورالطالب بالصف السادس.

الثالثاء اخر اسبوع دراسي.ا  

الجمعة  كرنفال

8االسبوع ال   

 

   للصف المسائية البحفلة الط

  السابع

 

لمسائية االطالب ا حفلة 

 لصفي االول والثاني

الديهم  لجنة اولياء امور المدرسة

مسؤلية تقديم  حساء الشعيرللطالب 

 قبل اجازة الكرسيماس

  مقهي المسنين

 للصف الخامس

  Anne Marie Sveipe  مسؤل   لجنة  اولياء االمور   

 المهاجرينشؤون وخدمات  ,وحماية االطفال , الممرضةبزيارة   لجنة اولياء االمور ترغب

    خالل السنة الدراسية. ااجتمعاتهفي 

 

كيمكنكم  زيارة  موقع المدرسة علي االنترنت والفيس بومن المعلومات   ولمذيد  

واالطالع علي  الدورة السنوية  للمدرسة_ والجدول االسبوعي_ والبيانات المختصرة  

  من لجنة اولياء امور المدرسة.

 

også skolens årshjul, ukeplaner og FAU-referater. 

الطالب ورمولياء األ عام اجتماع  

مرضة _االخصائية االجتماعية مالتعاطي_الشرطة_ال)

(جتماعياال التواصلللشؤن الطالب_ وشبكة   



 

 
 ارشادات إجتماع اولياء امور الطلبة في الخريف

حلبة لتطويرالمحادثة الجيدة بين اولياء امور  سيكون بمثابة اع اولياء ااالمورمجتا

ما بينهم.وبين اولياء امور الطالب في. الطالب والمدرسة   

 .الشفافيةو الثقة ر فيهفوتتحيث  متبادآل اجتماع اولياء االمور سوف يكون  اتصاآل

مؤاهالت علمية   لديهم توفرالثقة الكاملة  لدي اولياء االمور  بان موظفو المدرسة

ربط المواضيع المهمة ك ينبقي  التركيز االجتماعي  في االجتماعات. لذال للتدريس.

. نقاط انطالق النجاح علي افضل مدرسةفي الالطالب جميع  بيحيث يحصل  

بداية االجتماع بتقديم اولياء االمورانفسهم.في جميع اجتماعات اولياء االمور ينبقي    

المجموعات الثابتة تولد العالقة االمنة , اولياء امور الطلبة  الجدد واالباء واالمهات  

 ينبغي الجلوس في نفس المجموعة في االجتماعين.

 جميع الفصولرولياء اموا رفمن المرح والهدف من ذلك تع  بدء االجتماع بقليل

  البعض ببعضهم

 لهم  كذالك بالمدرسةاولياء اآلمورلجنة م. ومجموعات بها مرحب مبانه همشعورو

ؤلية لقيام بهذا الدور.المس  

.ماع اولياء امورفي أجتمرحبآ بكم   

  دعوة اعياد الميالد

 لجنة اولياء االمور  ترجو اتباع االتي عند الدعوة العياد الميالد

دعوة جميع البنات/جميع االوالد  يمكن  توزيع كروت الدعوة  بالمدرسة عند  

.بالصف  

  (تواصل مع ادارة المدرسة ) المناسبة هيمكن  حجز صالة الرياضة  لهذ

 لجنة اولياء امور المدرسة تحث علي :

االول مجموعات  اصدقاء للصفتكوين   

مدرسة الثقافيةالمساعدة االهالي بعضهم للمشاركة في االندية الرياضية  و  

 مسؤلية لجنة اولياء االمور
 

مايو 17 :   الصف الثالث  

للمقهي المسنين خبز الكيك:  الصف الخامس  
لصف السابعم اختتا: اعداد حفلة ا الصف السادس  
التطوعية  الطلبةاولياء امور إعداد رحلة ا:  الصف السابع    

 


