
Hei alle sammen,  

Denne spesielle perioden vi nå er inne i krever et godt skole-hjem samarbeid. Vi har derfor noen 

tanker og ideer om hvordan vi kan få til dette på best mulig måte for alle parter. 

Dagsplan: Vi har selvfølgelig forståelse for at dagene kan være krevende, og at mange av dere nok 

har mye å tenke på, enten det er i forhold til egen jobb, oppfølging av barnet / barna deres hjemme 

og bekymringer rundt dette nye viruset. Likevel er det viktig for barna at dagene blir så forutsigbare 

som overhodet mulig. Vi foreslår derfor at alle setter av litt tid til å tenke ut og lager en dagsplan 

over hvordan arbeidsplanen og det den inneholder skal disponeres. Det er da viktig at det også 

legges inn pauser, både aktivitet og matpauser. Omtrent tilsvarende hvordan en skoledag ville vært.  

Effektive morgninger: Vi anbefaler at elevene begynner å jobbe med arbeidsplanen rundt kl 8.30, 

som på skolen, og at det jobbes effektivt fra morgningen av, når elevene er opplagte. Det er et 

poeng tenker vi at dagene blir overkommelige, at man fordeler arbeidstimene utover dagen, med 

pauser underveis. Vi forstår at flere av dere befinner dere i ulike situasjoner, så derfor blir det også 

litt opp til dere å finne ut hva som fungerer best. 

Syke barn: I forhold til syke barn, så skal dette dokumenteres som vanlig. Dette gjelder all sykdom 

der dere normalt sett ikke ville ha sendt barnet på skolen. 

Godt skole-hjem samarbeid: Vi ønsker en tilbakemelding fra dere minimum onsdager og fredager 

om hvordan skolearbeidet går; hvordan dere opplever mengden på arbeidsplanen, hvordan det er å 

finne frem i diverse linker som legges ved, og generelt hvordan elevene jobber. Elevene befinner seg 

på veldig ulikt nivå rent faglig, og derfor ønsker vi en tilbakemelding på hvordan det går med 

skolearbeidet slik at vi eventuelt kan gjøre tilpasninger. Fint hvis dere kan sende mail eller en sms til 

den som er kontaktlærer for deres barn.  

Tilpasset undervisning så langt det lar seg gjøre i denne situasjonen: Selv om elevene ikke er fysiske 

på skolen, har vi fortsatt et opplæringsansvar overfor elevene, og for å følge deres utvikling. I tillegg 

skal vi dokumentere videre til ledelsen. Dersom dere synes det er greit, kunne vi tenkt oss 

telefonnumrene til de elevene som har egen telefon, så det blir enklere å følge dem opp. Det er jo 

ikke alle elever som har foreldre hjemme til enhver tid. Vi er tilgjengelige innenfor normal skoletid, 

men dersom det er behov tar dere kontakt etter dette også. Vi er begge hjemme med to små barn, 

som også må prioriteres, derfor kan det være utfordrende å nå oss mellom kl 16.00 og 19.00.  

 

Vi ønsker å være tilgjengelig for dere og barna, så ikke nøl med å ta kontakt! 

 

Vår kontaktinformasjon har dere fra tidligere, men vi skriver den opp for sikkerhets skyld: 

 

Helene – mail: helene-louise.larsen.lieth@faerder.kommune.no telefon: 90 76 76 71 

Gry:  Gry.Holberg@faerder.kommune.no telefon: 99 38 55 95 

 

 

Hilsen Helene og Gry 
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