
Info uke 17 
søndag 19. april 2020 

  
Til 
Foresatte med barn i barnehager og skoler 
KOROANAPANDEMI 
PDF-filen under er informasjon om gjenåpning av barnehager, skoler og skolefritidsordninger fra 
Hilde Schjerven, virksomhetsdirektør for oppvekst i Færder kommune.  Dobbelttrykk på linken og 
trykk OK.  
  

Informasjon til 

foreldre vedr gjenåpning av barnehager og skoler_140420.pdf
 

 
 

Minner om noen av de ulike hjelpetjenestene i Færder kommune 

Herstad skole har mange flinke folk som er tilknyttet hjelpetjenestene våre. 
De er i beredskap og kan kontaktes via mail og/eller telefon. 

 

  

Helsesykepleier, Marit Handeland, marit.handeland@faerder.kommune.no, 95 77 80 36 
PPT, Linn Øygard, linn.abigel.oygard@faerder.kommune.no, 94 13 57 63 
Nettverkskontakt forebyggende barnevern, June Lindøe, june.lindoe@faerder.kommune.no, 40 91 
19 35 

 

  

Så minner vi om barnas alarmtelefon. Dette er et lavterskeltilbud for barn og unge. Det er bare å 
ringe eller skrive hvis det er noe man lurer på. 

  

Telefon, 116 111 

Sms: 41 71 61 11 

E-post: alarm@116111.no 

  

Undervisningen fremover vil være arbeidsplaner og konkrete aktiviteter og oppgaver for hver 
skoledag i uken.  Vi ønsker at "skoledagen" skal begynne samlet kl. 09.00 og avsluttes kl. 14.00.  
Mellom disse tidspunktene forventer vi at alle elevene skal være i gang med skolearbeidet.  
"Friminutt" og spising må selvfølgelig også legges inn - det bestemmer elevene selv.  Men 
hovedfokuset i dette tidsrommet skal være å arbeide med skoleoppgaver. Vi ser at noen elever 
utsetter arbeidet sitt til de siste skoledagene og rekker dermed ikke alt de skal gjøre. Vi ber om at 
dere hjemme sammen går igjennom hjemmearbeidsplanen og lager en plan for hva som skal gjøres i 
løpet av dagen. Sjekk også på ettermiddagen om det som er satt opp er gjort. TAKK FOR HJELPEN! 
 
Det vil kun bli felles klasseavslutning på Teams mandager og fredager kl. 14.00.  Torsdager vil Tommy 
ofte ha en felles avslutning fra kl. 13.30.-14.00.  Tirsdager og onsdager avslutter elevene skoledagen 
hver for seg. Elevene vil i grupper få ansvar for en Kahoot som skal brukes fredag kl. 14.00.  
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De første som skal lage en Kahoot er: Victor, Mahdi, Anas og Adam. Kahooten skal handle om dere og 
ha 10-20 spørsmål. Det kan for eksempel være spørsmål som: Hvilken farge har Victor på øynene? 
Hva er yndlingsretten til Mahdi? Hva er yndlingsfargen til Anas? Hva liker Adam best av basket og 
fotball?  Dere må møtes på Teams og lage spørsmålene sammen.  
  
Hvis en elev av ulike årsaker ikke kan være tilstede i skoletiden, ber vi om å få melding via skole-sms 
fra foreldrene.  Det vil bli ført fravær (og "forsentkomming") som vanlig også i denne perioden. 
  

Mobilskole-sms:  

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

  

MVH 

Tommy   905 54 664 

Anne Kari   917 66 884    

Anne Grete   951 31 063      

  


