
Hei alle sammen. 

Da er første uke med hjemmeskole over. 

Vi er imponerte over hva dere har fått til 

denne uka. Det har vært mye digital 

læring for elever og voksne. Dere er 

positive og gjør så godt dere kan. Dette er 

nytt for oss alle, både elever, foreldre og 

lærere har ikke gjort dette før.  

Vi sitter hver dag hjemme og er 

tilgjengelige for elevene fra ca. 08.00 om 

morgenen til rundt 14.00 -Vi ønsker at de i utgangspunktet spør oss om hjelp, vi vet at 

mange av dere foreldre har hjemmekontor og trenger ro til deres arbeid. Vi har 

tilrettelagt undervisning, det betyr at elevene gjør avtaler med oss. Vi har også noen 

som får litt andre opplegg. Disse distribuerer vi ut til det enkelte barn. Husk derfor at 

når det kommer fellesbeskjeder så må dere som har fått tilpasninger kunne se litt bort 

ifra disse hvis dere tenker at det blir for mye.  

Vi regner også med at dere hjemme klarer å sette begrensinger for de barna som 

jobber for mye. Og kanskje pusher litt på de som jobber for lite. 

Vi har pratet med rektor og de andre lærerne på storskolen. Både 5. og 7. har 

oppstartmøter om morgenen felles i Teams og takk for dagen- møter. Vi har bestemt 

oss for at vi ønsker å ha et fast oppstartsmøte som er klokken 09.30 – i Teams. 

Her tar vi opprop og litt fellesbeskjeder for dagen. De som etter hvert ønsker å forlate 

møtet etter dette står fritt til det. Men opprop og felles beskjeder er obligatorisk. 

Hvis det ikke passer, så sender dere beskjed i Teams. Alle får en møteinnkalling til 

dette møtet.  

Vi vet også at flere starter opp tidlig med planen, det kan dere selvfølgelig gjøre. Dere 

som fortsatt ikke har fått til videomøte, bør ta kontakt med Silje eller Elin før 09.30 

mandag morgen. 

Vi gjør dette for å holde klassen sammen og for at vi skal vite at dere alle har det greit.  

Husk også at det bare er for dere foreldre å ringe oss om det er noe dere lurer på. 

Ingen spørsmål er teite og vi prøver så godt vi kan å hjelpe dere. 

 

Vi vil med dette ønske dere alle en god uke.  

Hilsen Silje og Elin 


