
Hei alle flotte 7. klassinger og foresatte! 
  
Lene Røraas, rådgiver Borgheim ungdomsskole, hadde møte med oss på Teams forrige tirsdag.  Husk 
at dere må søke fremmedspråk og valgfag.  Ta kontakt med ungdomsskolen og Lene hvis dere er i tvil 
om hva dere skal søke eller trenger råd og veiledning.  Hun hjelper gjerne til.  
  
Vi fortsetter også denne uken med arbeidsplaner for hver dag. 
 "Skoledagen"  begynner  hver morgen på Teams kl. 09.00 og avsluttes kl. 14.00.  
Morgenmøte hver dag kl. 09.00. Avslutningsmøte kl. 14.00 mandag og fredag. 
  
 Vi forventer at alle elvene er i gang med skolearbeidet mellom de to tidspunktene som ovenfor.   
"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! 
  
Vi prøver ut noe nytt denne uken. Fredag blir det gruppesamtaler på Teams. Elevene får to spørsmål 
de skal diskutere. Her er målet ikke skriftlig arbeid, men fokuset er på det sosiale og muntlige.  
  
Denne ukas Kahoot skal lages av: Mathias, Johannes, Mats og Tymek.  Kahooten skal handle om dere 
og inneholde 10-20 spørsmål. Den må være ferdig til fredag kl. 14.00. 
  
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. 
  
I de to neste ukene kommer Tommy til å jobbe på 5.trinn. Han har lagt musikkoppgaver til dere i 
OneNote for uke 18-20.  Jobb med de så godt du kan og send han en chat hvis du lurer på noe.  
  
Mobilskole-sms:  

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

  

MVH 

Anne Kari   917 66 884    

Anne Grete   951 31 063      

(Tommy   905 54 664) 

  

 


