
Kjære alle foreldre/foresatte på 7.trinn, Herstad skole   

 

Situasjonen vi alle nå står i er helt spesiell, og vi har full forståelse for at hverdagen kan oppleves 

både kaotisk og uoversiktlig. Dere skal vite at vi har stor tillit til at dere følger opp barna så godt det 

lar seg gjøre under omstendighetene.  

For at vi skal kunne gi elevene et undervisningstilbud selv om skolen er stengt, legger vi ut 

arbeidsoppgaver i OneNote og på Skooler. Dette er oppgaver som elevene skal jobbe med hver 

skoledag i ukene fremover.  I første omgang har vi lagt ut planer for uke 12.  Etter hvert vil vi også 

legge ut planer for uke 13.    

Fordi svært mange bruker internett disse dagene, så har vi erfart at det kan oppstå vanskeligheter 

med å få logget seg inn.  Ikke gi opp! Prøv flere ganger, og oppdater siden. På de fleste ressursene vil 

elevene bli bedt om å logge inn med «Feide», og i enkelte tilfeller har vi som lærere da mulighet til å 

se hva elevene har jobbet med. Det ligger flere nettforslag under matematikk i og med at 

Multismartøving er overbelastet. 

Vi vil understreke viktigheten av at barna opprettholder læringstrykket i alle fag – og spesielt på de 

grunnleggende ferdighetene lesing og skriving.  Det er derfor forventet at barna følger planene vi har 

lagt ut for hjemmeundervisning («Hjemmearbeidsplan uke 12»). I tillegg er det bare fint om de også 

leser i egne bøker, aviser, tegneserier og lignende som dere har liggende hjemme.  

Ved sykdom gjelder vanlige fraværsrutiner, så send oss en skolesms.  

Husk at dere innenfor normal arbeidstid kan ta kontakt med oss når som helst for spørsmål eller 

hjelp.  

 

Kontaktinformasjon: 

Mail: 

Anne.Grete.Jornsen@faerder.kommune.no     Anne.Kari.Jahnsen@faerder.kommune.no 

eir.var@outlook.com 

 

Telefon:  

Anne Grete: 951 31 063  Anne Kari: 917 66 884     

 

Nå er det aller viktigste at alle deltar i dette felles dugnadsarbeidet som preger landet vårt – ta godt 

vare på hverandre  

 

Hilsen  

 

Anne Grete, Eirik og Anne Kari 
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