
INFORMASJON
TIL FORESATTE

Innføringskolen på Johannes Læringssenter



Timeplan
 Pendidikan utama kelas 1-7

 Senin,Rabu dan Kamis :08.30 – 13.45

 Selasa dan Jumat : 08.30 – 13.00

 Kelas 1. – 4.waktu istirahat tidak sama dengan kelas 5.-7.untuk tahun baru ini.

 Kita harus memiliki divisi itu karena pertimbangan pengendalian penularan
coronavirus.

 SFO:Lihat yang dikirim oleh Tone. Imformasi ini penting,karena ada perubahan
besar.



BUSS 

 Hanya murid kls 1.-7. yang berhak menggunakan bus sekolah.

 Setiap murid punya jadwal bus setiap pagi. 

 Setiap murid mendapat jadwal bus waktu hari pertama sekolah.

 Para murid memiliki tempat duduk yang tetap

 Semua murid yang naik bus sekolah,orang tua harus memberi tahu bahwa kalau
murid tidak pulang dengan bus sekolah seperti biasa.



Hva trenger elevene?

 Tas sekolah yang besar yang bisa muat buku dan
Chromebook.

 Makanan untuk makan siang dan botol air. 
Makanan yang sehat dan buah-buahan.



Covid-19

 Murid langsung masuk ke kelas waktu turun dari bus.
 Murid mencuci tangan waktu sekolah mulai,setelah

pause,sebelum dan sesudah makan atau kalau perlu.
 Antibac ada di kelas dan di mana-mana.
 Murid membersihkan mejanya setiap hari
 Ruang kelas lebih sering di bersihkan beserta area umum.
 Waktu pause tidak sama dengan kelas rendah dan tinggi.
 Kalau ada murid yang mengalami gejala pernafasan atau

menjadi sakit. Kasih tau kapada guru kelas.
 Ikuti informasi pada hjemmeside dan stavanger kommune 

untuk memperbarbarui tentang virus dan peraturan.



Skolestart mandag 17. august

 Kami sangat senang untuk melihat kalian hari senin.
 Sekolah mulai jam 08:30. Murid-murid kelas 2.-7. 

Langsung masuk ke dalam kelas masing-masing. Ada 
pengawas di halaman sekolah yang menolong
murid-murid untuk masuk ke kelas.Murid -murid
kelas 1.kumpul di halaman sekolah dekat tangga. 
Wali murid ikut bersama dengan murid,tapi tidak
boleh masuk ke kelas.

 NB:Kalau anda ada ke luar negeri di 
sommer.Adakah karantina sebelum sokolah
mulai.Kasih tau guru kelas.



Ta kontakt med oss!

 Kontak kami kalau ada pertanyaan atau perlu
informasi lebih lanjut.

 Kami harap kerja sama orang tua murid dengan
kami lebih akrap.
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