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INFORMACIJA APIE ĮVADINĘ KLASĘ – 2013 / 2014 MOKSLO 

METAI. 

 
Kas eina į įvadinę klasę? 

 

Įvadinė klasė Allanengen mokykloje yra klasė visiems naujokams, tautinių mažumų kalbomis 

kalbantiems mokiniams nuo 6 iki 13 metų amžiaus (1. – 7. kalsė), kurie gyvena Kristiansundo 

savivaldybėje. Nesvarbu kurioje savivaldybės vietoje gyvena mokinys, įvadinė klasė yra 

pirmoji kalsė, kurią mokinys lankys tam tikrą laiką ateityje. 

 

Į įvadinę klasę, kurioje pagrindinys dėmesys yra skiriamas norvegų kalbos mokymui, eina 

skirtingų amžių mokiniai. Klasė yra padalinta į tris grupes, viena klasė yra skirta pirmokams, 

viena kalsė – mokiniams, lankantiems 2 - 4 klases ir viena klasė – mokiniams, lankantiems 5 - 

7 klases. 

 

Įvadinė klasė 1, (1. klasė) glaudžiai bendradarbiauja su įprastine 1. klase. Mokiniai tris 

valandas per dieną eina į įvadinę klasę ir dvi valandas per dieną į įprastinę klasę. Įvadinės 

klasės auklėtojas palydi mokinius į įprastinę klasę, kurioje kiek tai yra įmanoma, yra 

skiriamas dėmesys estetiškiems ir praktiniams dalykams. Mes didelį dėmesį skiriame pirmokų 

kalbos praktikai, bendraujant su norvegais mokiniais. 

 

Mokytojai: 

 

1 grupės klasės auklėtoja yra Mari Ravnum, 2. - 4. klasių klasės auklėtoja yra Kirsti I. 

Spjelkavik ir klasės auklėtoja 5. – 7. klasėms yra Åshild Loftås. Taip pat abiejose grupėse 

dirba mokytojos Patricia Levinsen, Stian Golmen, Kristin G. Holden ir Elin Levinsen 

Lyngstad. 

 

Mes turime lenkų ir lietuvių kalbų dvikalbius asistentus. Mes ieškome kitų kalbų dvikalbių 

asistentų / mokytojų. 

 

Dvikalbis mokymas: 

 

Daliai mokinių, kurie kalba arabiškai, lenkiškai ir somališkai, yra siūlomas gimtosios kalbos 

mokymas ir / arba dvikalbis asistentas. Mes bendradarbiaujame su KO (Kristiansundo 

mokymo centru) dėl šios užduoties. 

 

Klasės vadovė: 
 

Elin Levinsen Lyngstad yra įvadinės klasės koordinatorė. Ji yra atsakinga už organizaciją bei 

klasės pagalbinį aparatą. Jeigu jūs turite klausimų dėl mokymo, organizacijos, pervedimo, 

stebėjimo, pagalbos dėl namų darbų ruošos arba ekpresyviosios grupės, galite kreiptis į ją. 
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Norvegų kalbos mokymas bei poreikių nustatymas. 

 

Įvadinė klasė, ryšiumi su tautinių mažumų norvegų kalbos pagrindų mokymu, dirba pagal 

mokymo planą. Tai yra planas, nepriklausantis nuo amžiaus, kuris yra grindžiamas lygiais. 

Mokiniai turi užbaigti 1 lygio sugebėjimų lygius ir būti pradėję 2 lygį tam, kad juos būtų 

galima pervesti į jų mokyklą. Mokiniai, kurie priklauso 1. klasei, gai būti pervedami anksčiau 

nei vyresni mokiniai. 

 

Be norvegų kalbos mokiniai yra mokomi visuomenės ir gamtos mokslų, socialinių įgūdžių 

temomis, matematikos, fizinio lavinimo, muzikos bei menų ir rankdarbių. 

 

Laiko perspektyva. 
 

Yra labai individualu per kiek laiko mokinys išmoksta norvegų kalbą. Mėnesių skaičius 

įvadinėje klasėje gali varijuoti nuo apytiksliai 6 mėnesių iki daugiausiai dviejų metų. Įgūdžių 

nustatymo testai parodo, kada mokiniai gali būti pervedami į jų mokyklas netoli namų / 

mokyklas namuose. Klasės auklėtojai bei koordinatoriai nusprendžia pervedimo laiką. 

Darbuotojai bei mokyklos būna apie tai informuojamos laiku. 

 

Stebėjimas. 

 

Prieš mokinius pervedant į jų mokyklą / klasę, mokinys gali stebėti / aplankyti savo mokyklą 

nustatytą dieną vieną kartą savaitėje. 2012 / 2013 pastovi lankymo diena yra trečiadienis. 

Palaipsnis perėjimas iš įvadinės klasės į savą mokyklą sąlygoja lengvą bei saugų perėjimą 

mokiniams. 

 

Pervedimo susitikimai 

 

Įvadinės klasės mokytojai susitinka su mokinio mokyklos mokytojais. Visa informacija bei 

nustatyti įgūdžiai būna aptariami bei perduodami susitikimų metu. 

 

Namų darbų ruošos laikas. 
 

Yra įstatymais nustatyta pagalba namų darbų ruošai mokiniams, lankantiems 1.- 4. klases. 

Taip pat yra siūloma pagalba ruošti namų darbus vyriausiems mokiniams įvadinėje klasėje. 

Namų darbų ruošos laikas yra privalomas mokiniams įvadinėje klasėje. 

 

Kristiansundo savanorių centras taip pat siūlo pagalbą dėl namų darbų ruošos mokiniams, 

lankantiems įvadines klases vieną kartą per savaitę. 

 

Ekspresyvi grupė 

 

Prevencinė priemonė, kuri padeda vaikams susidoroti su sunkiais išgyvenimais. Tai gali būti 

ilgesys, baimė, sielvartas, liūdesys ar kiti jausmai. Ekspresyvioje grupėje taip pat yra dirbama 

su migracijos procesu ir ilgesiu, patiriamu dėl atsikraustymo į naują šalį. Ekspresyvi grupė 

vyksta antradieniais po pamokų. 
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Ekspresyvi grupė yra bendradarbiavimo projektas tarp įvadinės klasės bei BUP. Daugiau 

informacijos apie šią pagalbos priemonę galima gauti pas klasės vadovą. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontaktiniai asmenys Allanengen mokykloje: 
 
Sveinung Solberg, direktorius                             Elin Levinsen Lyngstad, klasės vadovė 

 

Tlf: 71575552                                                      Tlf: 71575558 

 

El. paštas: elinlevinsen.lyngstad@kristiansund.kommune.no 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

    


