
ROCZNY PROGRAM DLA RODZICÓW Z SOLVANG SKOLE 

 

 

 

 

 

 

 

 

Januar

Februar

Mars

April

Mai

Juni

Juli

August

September

Oktober

November

Desember

Rozpoczęcie roku szkolnego  

Poniedziałek, tydzień 34 

Zebranie rodziców  

2. klasy: uczestniczy PPT  

3. i 5. klasy: uczestniczy 

pielęgniarka 

 

Dyskusje rozwojowe 

w klasach 

 

Nocleg w szkole dla 4. 

klasy 

17. mai 

Wszyscy uczniowie zbierają 

się i śpiewają w Sali 

gimnastycznej Øyer 

Letnia impreza– pierwsza środa w czerwcu.  

 Roczniki (klasa A i B) siedzą w jednej grupie 

Zakończenie 7 klasy (organizują rodzice 6 klasy) 

Wtorek ostatni tydzień szkolny 

Wieczór ucznia       

5./6. klasy FAU serwuje owsiankę dla 

uczniów w ostatni dzień 

przed świętami. 

Karnawał 

Piątek, tydzień 8 

 

 

Dyskusje rozwojowe w klasach 

Wieczór ucznia 3./4. klasy 

 

Przedstwiciel rady rodziców- Anne Marie Sveipe  

FAU podczas roku szkolnego zaprosi pielęgniarkę, opiekę nad dziećmi ( 

barnevern) i pomoc dla uchodźców na swoich spotkaniach. 

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej szkoły oraz 

na szkolnym profilu na Facebooku. 

Zobacz także roczne wykres szkolny, plany tygodniowe i dokumenty 

FAU. 

Wielkie zebranie rodziców 

(Używki/Policja, Pielęgniarka, 

PPT, sieć internetowa) 

Wieczór ucznia  

1.-2. klasy 
Kawa dla starszych 

5 klasy piecze ciasta 

Wieczór ucznia  

7. klasy 

 



              PPT-Służba pedagogiczno-psychologiczna 

FAU- Rada rodziców 

 

 

Wytyczne dotyczące spotkania rodziców jesienią. 

Spotkania rodziców powinny być podstawą do rozwijania 

dobrych rozmów/kontaktów. Dobre rozmowy między szkołą a 

rodzicami, ale także między rodzicami. 

Spotkania rodziców powinny być dwustronną komunikacją 

opartą na otwartości i zaufaniu. 

Rodzice muszą pewność, że ludzie w szkole mają kompetencje 

do nauczania. Spotkania powinny zatem mieć charakter 

społeczny. Ważne więzi powinny być połączone, aby wszyscy 

uczniowie w Solvang mieli najlepszy start do sukcesu. 

Wszystkie spotkania rodzicielskie powinny rozpoczynać się od 

przedstawienia się rodziców/ autoprezentacji. 

Utworzone grupy mogą stanowić   bezpieczne i komfortowe 

relacje. Nowi rodzice i opiekunowie powinni siedzieć w tej 

samej grupie na obu spotkaniach. 

Mała gra na początku jest fajna, aby nadać ton spotkaniu i stać 

się lepiej znanym. 

Celem jest, aby wszyscy rodzice w różnych klasach czuli się mile 

widziani i uwzględnieni. Jest to odpowiedzialność, która 

spoczywa tak samo na grupach rodzicielskich jak i na szkole. 

Zapraszamy serdecznie na zebrania rodziców! 

Świętowanie urodzin/ organizowanie imprez urodzinowych 

FAU życzy sobie, aby wszyscy rodzice przestrzegali niniejszych wytycznych na 

przyjęcie urodzinowe: 

•  Zaproszenia są przyznawane w szkole, jeśli cała klasa /rocznik, 

ewentualnie wszystkie dziewczęta / chłopcy są zaproszeni. 

• Sala gimnastyczna może być wynajęta na przyjęcia. Skontaktuj się z 

administracją. 

 

FAU zachęca:  

• Tworzenia grup znajomych od  1. klasy 

• Aby rodzice pomagali sobie wzajemnie w uprawianiu sportu i działalności 

kulturalnej 

FAU-obowiązki/odpowiedzialność 
3. klasa: 17.mai 
5. klasa: Wypieki  do kawy dla starszych 
6. klasa: Organizacja wyżywienia na zakończenie 7  klas 
7. klasa: Organizacja wycieczki 


