Szkoła wakacyjna w Ålesund
Zapraszamy do bezpłatnej oferty zajęć wakacyjnych dla wszystkich uczniów
prywatnych i miejskich szkół podstawowych w gminie Ålesund, 4-7 klasa (ur. 2011 2005).
Oferta została zorganizowana przez gminę Ålesund przy wsparciu rządu w celu
zrekompensowania uczniom utraconej nauki podczas pandemii Covid-19.
Kurs podzielony jest na tygodnie 25, 26, 31 i 32.
Szkoła wakacyjna oferuje szeroki wybór różnych zajęć, takich jak; sport, kultura,
środowisko, badania naukowe, technologia, życie na świeżym powietrzu, taniec,
muzyka, sztuka, teatr, obóz, itp. W sumie posiadamy 1600 miejsc w 35 różnych
dziedzinach w całej gminie.
Niektóre kursy trwają ponad trzy dni, inne pięć - a niektóre wiążą się z nocowanie.
Tutaj znajdziesz informacje: Wejdź na stronę Ålesund kommune - strona główna
szkoły wakacyjnej : Szkoła wakacyjna - gmina Ålesund (alesund.kommune.no)
Szkoła wakacyjna jest przeznaczona dla uczniów mieszkających w gminie Ålesund.
Zapraszamy do rejestracji w czwartek 27 maja o godz. 12 poprzez system biletowy
www.tikkio.com.
Przeczytaj ofertę i zastanów się razem z dzieckiem, jakie zajęcia będą dla niego
odpowiednie.
Każde dziecko może uczestniczyć tylko w jednych bezpłatnych zajęciach. Rejestracja
na zajęcia jest wiążąca i natychmiast dostaniesz potwierdzenie e-meilem. Ostatni
dzień rejestracji to niedziela 6 czerwca godz. 23.00.
Zajęcia w szkole wakacyjnej są organizowane przez miejskie jak i zawnętrzne ośrodki.
Po przydzieleniu i zatwierdzeniu miejsca dalsza informacja będzie przekazywana
przez koordynatora w którym będą odbywać się zajęcia. Informacje będą przesłane do
14 czerwca.
Pozostałe wolne miesjca będą ogłoszone w piątek 11 czerwca o godz. 12.
Możemy ułatwić Twojemu dziecku uczęszczanie do szkoły letniej na różne sposoby.
Zapraszam do kontaktu z grupą projektową sommerskolen@alesund.kommune.no lub
telefonicznie 47671923, ewentualnie bezpośrednio z prowadzącym kurs.

Informasjon om sommerskole – polsk

Sommarskolen i Ålesund
Velkommen til eit gratis aktivitetstilbod i sommarferien for alle elevar i private og
kommunale grunnskular i Ålesund kommune, 4-10 trinn (fødd 2011 – 2005).
Tilbodet vert arrangert av Ålesund kommune, med støtte frå Regjeringa for å
kompensere for elevane si tapte læring under Covid-19 pandemien.
Kursa er fordelt på vekene 25, 26, 31 og 32.
Sommarskolen tilbyr eit variert utval av ulike aktivitetar som; idrett, kultur, miljø,
forsking, teknologi, friluftsliv, dans, musikk, kunst, teater, leirskule osb. Til saman er
det over 1600 gratisplassar fordelt på 35 ulike kurs over heile kommuna.
Nokre kurs er over tre dagar, andre på fem dagar – og nokre også med overnatting.
Her finn de informasjon: Gå inn på Ålesund kommune - sommarskolen si heimeside:
Sommarskolen - Ålesund kommune (alesund.kommune.no)
Sommarskolen er for elevar busett i Ålesund kommune. Vi opnar for påmelding torsdag
27. mai kl 12, via billettsystemet www.tikkio.com.
Bruk derfor tida godt saman med barnet ditt, for å sjå om kva slags kurs som kan vere
aktuell.
Kvart barn kan kun delta på eit gratis kurs. Påmeldinga er bindande, og du får
stadfesting på epost med det same.
Siste påmeldingsfrist er søndag 6. juni kl 23.00.
Sommarskolen sine kurs blir arrangert av både kommunale og eksterne kurshaldarar.
Etter at plassane er fordelte og stadfesta, vil vidare kommunikasjon og informasjon
rundt dei enkelte kursa gå direkte mellom kurshaldar og føresett/elev. Ein vil bli
kontakta av kursvalet innan 14 juni.
Evt. restplassar blir lagt ut fredag 11 juni kl 12.
Vi kan legge til rette for at ditt barn kan delta på sommarskulen på ulike måtar. Ta
gjerne kontakt med prosjektgruppa sommerskolen@alesund.kommune.no eller på
telefon 47671923, eventuelt direkte med kurshalder.

