
Hei alle flotte 7. klassinger og foreldre/foresatte! 
  
Da blir det enda en uke med hjemmeskole. Etter denne uka kommer det en velfortjent påskeferie 
som varer til og med mandag 13. april.  Skolen starter igjen til vanlig tid tirsdag 14. april, men 
foreløpig vet vi ikke om det fortsatt blir hjemmeskole eller om vi skal møtes på Herstad skole. Vi får 
følge med  på nyhetene og holde oss oppdaterte alle sammen. 
  
I denne uken (uke 14) legger vi opp til å ha et tilsvarende opplegg som vi hadde forrige uke (uke 13).  
Det vil si at alle må være logget på til morgenmøte hver dag kl. 09.00 og  til et avslutningsmøte og 
Kahoot kl 14.00.  Mellom disse to tidspunktene er det skoletid - og da er også vi lærere tilgjengelige 
for spørsmål og hjelp. 
Vi kan også ta imot spørsmål til andre tider, men da kan det hende at dere ikke får svar med en gang.   
  
Det er fortsatt viktig at både dere voksne og elevene leser og setter dere inn i  "Info uke 14" og 
"Hjemmearbeidsplan uke 14".  
 
En av oppgavene denne uka blir å vise PowerPointen du har laget til utviklingssamtalen din, til de 
voksne hjemme. Dette blir din siste utviklingssamtale på Herstad skole og den blir også litt 
annerledes i og med at du gjør den hjemme. Etter at du har vist PowerPointen din til de voksne 
hjemme må foresatte sende oss en skolesms der dere skriver at dere har sett på den sammen, en 
liten kommentar og eventuelle spørsmål dere har til oss.  
  
De som var borte uka før det ble hjemmeskole og ikke har fått gjort den, må gå igjennom 
spørsmålene muntlig sammen med de voksne hjemme og foresatte må sende oss en kommentar og 
eventuelle spørsmål på skolesms. Du finner den under norsk på One Note. Du finner spørsmålene i 
PowerPointen nederst under Norsk. Den er merket "PP vår 2020". 
  
Vi ønsker dere alle en god og velfortjent påskeferie :) 
  
  
  
Mobilskole-sms:  

Start meldingen med tallet for trinn/klasse og send til 59444203.  Eks. «7 Ola er syk i dag.  Mvh Petter 
Olsen» 

  

MVH 

Eirik    472 49 480 

Tommy   905 54 664 

Anne Kari   917 66 884    

Anne Grete   951 31 063      

 


