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INFORMACAJA NA TEMAT KLASY WSTĘPNEJ – ROK 

SZKOLNY 2013 / 2014. 

 

Kto będzie chodził do klasy wstępnej? 

Klasa wstępna w szkole Allanengen jest klasą dla wszystkich nowo przybyłych 

uczniów z mniejszości językowych w wieku od 6 do 13 lat (1 – 7 klasa), którzy 

osiedlili się w gminie Kristiansund. Obojętnie na to, gdzie w tej gminie uczeń 

zamieszkuje, klasa wstępna jest pierwszą klasą, do której uczeń będzie chodził 

przez pewien okres czasu. 

Klasa wstępna jest klasą mieszaną pod względem wieku, a uwaga w niej skupia 

się na nauczaniu języka norweskiego. Klasa podzielona jest na trzy grupy, jedna 

klasa dla pierwszoklasistów, jedna klasa dla uczniów od 2 do 4 klasy i jedna klasa 

dla uczniów od 5 do 7 klasy.  

Klasa wstępna 1 (1 klasa) pozostaje w ścisłej współpracy ze zwykłą 1 klasą. 

Uczniowie mają trzy godziny dziennie w klasie wstępnej i dwie godziny dziennie 

w zwykłej klasie. Wychowawca klasy wstępnej idzie z uczniami do zwykłej klasy, 

w której w możliwie najwyższym stopniu przywiązuje się wagę do przedmiotów 

estetycznych i praktycznych. Przywiązujemy dużą wagę do wspólnych ćwiczeń 

językowych z norweskimi uczniami pierwszej klasy. 

Nauczyciele: 

Wychowawcą klasy pierwszej jest Mari Ravnum, wychowawcą klasy na poziomie 

od 2 do 4 klasy jest Kirsti I. Spjelkavik, a wychowawcą klasy na poziomie od 5 do 

7 klasy jest Åshild Loftås. Dodatkowo w obydwu grupach jako nauczyciele 

pracują Patricia Levinsen, Stian Golmen, Kristin G. Holden i Elin Levinsen 

Lyngstad.  

Posiadamy dwóch dwujęzycznych asystentów posługujących się językiem polskim 

i litewskim. Jesteśmy w trakcie poszukiwań dwujęzycznych asystentów / 

nauczycieli dla innych grup językowych. 

Nauczanie dwujęzyczne: 

Pewna część uczniów arabskich, polskich i somalijskich otrzyma ofertę nauczania 

języka ojczystego i / lub dwujęzycznego asystenta. Zadanie to wykonujemy we 

współpracy z KO (Ośrodek nauczania w Kristiansund). 

Kierownik ds. merytorycznych: 

Elin Levinsen Lyngstad jest koordynatorem klasy wstępnej. Odpowiada ona za 

organizację i aparat pomocniczy dla klasy. Jeżeli macie pytania odnośnie  

programu nauczania, organizacji, przenoszenia uczniów, hospitacji, pomocy przy 

odrabianiu lekcji lub grupy ekspresyjnej, możecie się z nią skontaktować.  
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Nauczanie języka norweskiego i diagnostyka postępów. 

Klasa wstępna pracuje zgodnie z programem nauczania podstaw języka 

norweskiego dla mniejszości językowych.  Program jest niezależny od wieku i 

opiera się na poziomach wiedzy. Uczniowie muszą osiągniąć poziom kompetencji 

językowych na poziomie 1 i rozpocząć poziom 2, zanim zostaną przeniesieni do 

swej szkoły rejonowej. Uczniowie, którzy chodzą do pierwszej klasy będą mogli 

być przeniesieni wcześniej niż starsi uczniowie.  

Na dodatek do nauki języka norweskiego uczniowie mają naukę o społeczeństwie 

i przyrodę, przedmioty z dziedziny kompetencji społecznych, matematykę, 

gimnastykę, muzykę oraz sztukę i rzemiosło. 

Perspektywa czasowa. 

To, ile czasu zajmię uczniom nauka języka norweskiego, uwarunkowane jest 

indywidulanie. Ilość miesięcy w klasie wstępnej może wahać się od ok. 6 

miesięcy do maksymalnie dwóch lat. Testy diagnostyczne pokazują, kiedy należy 

przenieść ucznia do jego szkoły rejonowej / w pobliżu miejsca zamieszkania. 

Wychowawcy i koordynator decydują o dacie przeniesienia. Opiekunowie prawni i 

szkoła rejonowa zostaną o tym poinformowania w odpowiednim czasie. 

Hospitacje. 

Zanim uczniowie zostaną przeniesieni do szkoły rejonowej / swojej klasy, uczeń 

bądzie miał możliwość hospitacji / odwiedzania szkoły rejonowej w ustalony 

dzień tygodnia. Ustalonym dniem odwiedzin w roku 2012 / 2013 są środy.  

Stopniowe przejście z klasy wstępnej do szkoły rejonowej sprawia, że przejście 

stanie się lżejsze, a uczniowie poczują się pewniej. 

Zebrania dotyczące przenoszenia uczniów 

Nauczyciele z klasy wstępnej przeprowadzają zebrania ze szkołą rejonową 

uczniów. Wszystkie informacje i testy diagnostyczne zostaną omówione i 

przekazane na zebraniu. 

Czas na odrabianie lekcji. 

Pomoc w odrabianiu lekcji dla klasy 1 – 4 zagwarantowana jest ustawą. 

Dodatkowo proponuje się pomoc w odrabianiu lekcji starszym uczniom klasy 

wstępnej. Godziny na odrabianie lecji są obowiązkowe dla uczniów klasy 

wstępnej. 

Centrala Wolontariuszy w Kristiansund dodatkowo, raz w tygodniu proponuje 

uczniom z klasy wstępnej pomoc przy odrabianiu lekcji. 

Grupa ekspresyjna 

Środki zaradcze, które pomagają dzieciom przetwarzać trudne doświadczenia. 

Może to być na przykład tęsknota, strach, żal, smutek lub inne uczucia.  W 
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grupie ekspresyjnej pracuje się również nad przetwarzaniem procesu migracji i 

uczuć tęsknoty w związku z przeprowadzką do innego kraju. Grupa ekspresyjna 

zbiera się we wtorki po szkole.  

Grupa eksrpresyjna to projekt klasy wstępnej we współpracy z BUP (Poliklinika 

psychiatrii dziecięcej i młodzieżowej). Bliższych informacji na ten temat udziela 

kierownik ds merytorycznych. 

 

  

Osoby kontaktowe w szkole Allanengen: 

Sveinung Solberg, dyrektor   Elin Levinsen Lyngstad, kierownik 

        ds merytorycznych 

Tel.: 71575552      Tel.: 71575558 

 

E-mail:elinlevinsen.lyngstad@kristiansund.kommune.no 

 

 

 


