
Hei alle sammen!  

Til foreldre og elever 
 

Vi håper alle har det greit i disse rare dagene vi er inne 

i. Husk at det er viktig at vi følger de reglene vi får fra 

kommunen og myndighetene.  

Vi kommer ikke til å legge ut ukebrev for uka. Vi 

tenker at dere får et arbeidsprogram med informasjon 

og oppgaver hver dag. Disse vil bli distribuert ut til 

dere i OneNote hver dag klokken 08.30 – Vi ønsker at 

dere skal ha en tilnærmet lik skoledag. Den avsluttes 

da klokken 14.15. Det betyr at i tidsrommet 08.30 – 14.15 vil Silje og Elin være tilgjengelige for 

spørsmål og veiledning. Vi begynner å gå igjennom arbeidet deres ca. 14.30 – vi satser på å gi dere 

daglig tilbakemelding.  

 I den forbindelse vet vi at det ble utfordringer i forhold til utdeling av egen pc. Slik at noen av dere 

kanskje ikke har fått satt opp e-post. Men det er veldig viktig at alle prøver å laste inn teams – her 

kan dere spørre og vi kan svare. Vi vil også kanskje prøve å få til et videomøte med dere på onsdag.  

Vi ser en utfordring med synkronisering – det er viktig å vite at dette kan ta litt tid. Det lureste er at 

dere bruker Online versjonen av OneNote, den fungere absolutt best. (altså ikke appen). 

Alt arbeidet vil bli lagt i hjemmeskole mappa i OneNote, denne har alle fått. Vi gjør det enklere nå, 

etter fredagens forsøk, og gjør det slik at dere kan skrive og svare direkte inn i oppgavene på 

OneNote.  Det betyr at hvis du f.eks. får en oppgave du skal svare på, så kan du svare direkte i arket i 

OneNote, du trenger ikke laste opp.  

Arbeidsplanen kommer vi til å sende i skooler og legge på hjemmesiden under ukebrev. Viktige skriv 

til dere foreldre legger vi i nytt fra trinnet.  

Flere elever sendte oss tekstmeldinger på mobilen på fredag. Det er helt greit, men husk at dere må 

skrive navnet deres, for vi har ikke lagret alle navnene og telefon nr. deres på våre private telefoner. 

Det gjelder egentlig også dere foreldre. 

Veldig mange ulike aktører har åpnet deres nettsteder. Det betyr at på fredag krasjet f.eks. serveren 

til TV2 skole – vi håper dette blir bedre utover i uka.  

Veien må gå seg litt til.       

Hilsen Silje og Elin 


