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•	 Okul, yürürlükteki yasalar ve müfredatlara uygun olarak eğitim verir. 
•	 Okul, öğrencinin ders seviyesi hakkında öğrencinin gittiği anaokulu ve ilk ve ortaokul aracılığı ile haberdar 

olup eğitimi buna göre uyarlar. 
•	 Okul, bütün öğrencilere eşit düzeyde hem bireysel olarak hem de başkaları ile işbirliği içerisinde kendi 

kabiliyetlerini geliştirmeleri için zemin hazırlar.
•	 Okul, öğrencilerin eğitim isteklerini, meraklarının ve eleştirel düşünce becerilerinin artmasını teşvik eder.
•	 Okul, öğretmenlerin, öğrencilerin öğrenimi hakkında işbirliği yapmalarını garanti eder.
•	 Okuldaki bütün görevliler iyi birer model ve örnek teşkil ederler.
•	 Öğrencilere, dersleri ve sosyal gelişimleri hakkında düzenli olarak danışmanlık ve geri bildirim yapılır. 

Öğrenciler,  sınıf öğretmenleriyle derslerle ilgili görüşmeler yapmaktadırlar.
•	 İlk ve ortaokullar senede en az iki defa velileri gelişim toplantısına çağırırlar. Öğrencilere değerlendirme 

yazılı olarak verilir.
•	 Liselerde, okulun başlangıcında ve ihtiyaç halinde ebeveynlerle görüşmeler yapılır. Liselerde ayrıca belirli 

aralıklarla veli toplantıları düzenlenir.

DERSLER VE ÖĞRENIM

Okul ve ev arasında iyi bir diyalog olması öğrencinin 
okuldaki öğrenimi ve hoşnutluğu için çok önemlidir. 
Öğrenci 6 yaşında da olsa 18 yaşında da olsa işbirliği 
aynı öneme sahiptir. Ben kendim bir anneyim ve bili-
yorum ki öğrencilerin öğrenim arzuları ve motivas-
yonları genellikle öğretmenler ve veliler arasındaki 
sıkı bir iletişimle alakalıdır. Okul sahibi olarak bu 
hususta da uymamız gereken yasalar ve kurallar var. 

Anniken Hauglie, Bilgi ve Eğitim Bürosu

EV-OKUL İŞBİRLİĞİ NİÇİN 
ÖNEMLİDİR?

OKULUNUZDAN NE BEKLEYEBILIRSINIZ? 
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•	 Öğrencinin derslerine iyi çalışmasını sağlamanız ve derslerinin takipçisi olmanız  
(ev ödevleri, proje teslimatları, sınavlar vs.)  

•	 Eğitimin sizin ve/veya öğrencinin beklentilerini karşılamaması halinde irtibata geçmeniz
•	 Öğrencinin zamanında, dinlenik, kahvaltasını etmiş ve yanında gün boyu yetecek kadar yiyecek olarak 

okula gelmesini sağlamanız 
•	 Okulun tatil ve izin günlerine uymanız ve okul yılı boyunca öğrencinin her gün  gelmesini sağlamanız

DERS VE ÖĞRENIM
OKULUN, VELİ OLARAK SİZLERDEN BEKLENTİLERİ ŞUNLARDIR:
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•	 Bütün öğrenciler, kabul görüldüklerini ve okulda güvende olduklarını hissedecekler. 
•	 Okul, düzenli olarak öğrencinin ders ve sosyal yeterliliği hususunda aile ile diyalog halinde olacaktır ve yazılı 

değerlendirmeler okula ulaştırılacaktır. 
•	 Okul, her zaman için öğrencinin hoşnutluğu hususunda velilerle işbiriliğine açıktır ve gerekli girişimleri 

yapacaktır. 
•	 Okul, mobbing, şiddet ve ırkçılığa karşı sıfır tolerans göstermektedir ve hakaretlerin  takipçisi olacaktır.
•	 Okul, sistemli bir biçimde iyi bir okul ve sınıf ortamı oluşturmak için çalışmaktadır. 
•	 Okuldaki görevliler her öğrenciyi tanır ve sosyal yönden yakından takip eder. Özel bir durum olursa okul irtibata 

geçecektir. 

GÜVEN VE HOŞNUTLUK

Okul-ev işbirliği önemlidir çünkü öğrencinin iyiliği 
önemlidir. Öğrencinin iyiliği için gerçekçi bir 
işbirliği sosyal ve ders yönünden olumlu sonuçlar 
doğurmaya katkıda bulunur ve hoşnutsuzluğu 
önler. İşbirliği ve katılım hem velilere hem de 
okula daha fazla mükellefiyet yükler, öğrencinin 
öğrenimi için de daha iyi bir zemin oluşturur.

Mona Bjelland, FAU Yöneticisi, Tonsehagen Okulu

OKUL-EV İŞBİRLİĞİ NİÇİN 
ÖNEMLİDİR?

OKULUNUZDAN NE BEKLEYEBLİRSİNİZ? 
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•	 Çocuğunuzun okuluna, öğretmenlerine, diğer öğrencilere ve onların velilerine karşı olumlu tutum almasına 
aktif olarak katkıda bulunmanız

•	 Çocuğunuz memnun değilse okul ile irtibata geçmeniz
•	 Sosyal etkinliklere etkin bir biçimde katılmanız
•	 Öğrencilerin mutluluğu ve güvenliği için diğer velilerle işbirliği içerisinde olmanız
•	 Öğrencinin, okulun düzen kurallarına uyması için sizin de sorumluluk almanız

GÜVEN VE HOŞNUTLUK

OKUL-EV İŞBİRLİĞİ NİÇİN 
ÖNEMLİDİR?

OKULUN, VELİ OLARAK SİZLERDEN BEKLENTİLERİ ŞUNLARDIR:

Okul ve ev arasında iyi bir işbirliği olmasının ön 
koşulu karşılıklı olarak şeffaflığa dayalı iyi 

bir iletişim, diyalog ve bilgi paylaşımıdır. 
Bu, velilerin katkıda bulunması ve karar 

aşamalarında söz sahibi olmaları için 
kesinlikle gereklidir. 

Knut Erik Brændvang, 
Østensjø Okulu, okul müdürü 
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•	 Okul-ev işbirliği için Oslo Standartları takip edilir.
•	 Okulun iyi bir bilgi paylaşımı ve iletişim sistemi vardır.
•	 Her yıl en az iki defa veli toplantısına çağırılırsınız. 
•	 Okul, sizin görüşlerinize önem verir, çözüm odaklıdır ve size  sorduğunuz sorunun cevabını verir.
•	 Veliler, okulun işbirliği yaptığı kurumlar aracılığıyla nüfuz sahibi olabilirler: FAU, Okul Çevresi Komisyonu, ilk ve 

ve ortaokullardaki işletme kurulları. 
•	 Okul, toplantı ve görüşmelerde ihtiyaç halinde tercüman/ çevirmen kullanmaktadır.

DİYALOG VE İŞBİRLİĞİ

Okulun ve ailenin öğrenim için neyin önemli 
olduğu hususunda aynı anlayışa sahip olması  
öğrencinin eğitim ortamı için önemlidir. Veliler 
ile öğretmenlerin birbirlerini eşit katılımcılar 
olarak gördükleri bir işbirliği öğrencinin öğrenimi 
için önemli bir kaynaktır. Veliler ve okul, öğrenci 
için net hedefler koyan ortak bir biz olarak 
algılanmalıdır.

Gunnar Aakhus, öğretmen, Øraker Okulu

OKUL-EV İŞBİRLİĞİ NİÇİN 
ÖNEMLİDİR?

OKULUNUZDAN NE BEKLEYEBİLİRSİNİZ? 
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•	 İyi bir iletişim ve bilgi akımı sağlamak için okulla işbirliği içerisinde bulunmanız
•	 Veli toplantılarına, gelişim toplantılarına ve diğer görüşmelere katılmanız, randevunuza vaktinde 

gelemeyecekseniz önceden bilgi vermeniz
•	 Okuldan gelen kullanıcı anketlerini cevaplamanız
•	 Öğrenciyi ve okul hayatını etkileyebilecek durumlar hakkında okulu bilgilendirmeniz 
•	 Okuldaki öğrenciler, görevliler, idari personel ve diğer velilere saygı göstermeniz, özellikle de başkalarıyla 

irtibata geçtiğinizide veya bilgi paylaştığınızda

DİYALOG VE İŞBİRLİĞİ
OKULUN, VELİ OLARAK SİZLERDEN BEKLENTİLERİ ŞUNLARDIR:
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