
Skolen åpnes for alle denne uka og vi gleder oss stort til å møte barna igjen:)
Mandag vil bli brukt til samarbeid, forberedelser og praktisk arbeid. Vi lærere vil derfor være mindre 
tilgjengelige for elevene mandag 11.5-  Men bare ring hvis det er noe. Vi ringer tilbake.
Se eget infoskriv fra skolens ledelse på skolens hjemmeside, Nyheter fra skolen.
                                                                                                                      Informasjon til foresatte om skolestart 5. - 7. trinn 12.5-2020

6.trinn skal være på skolen fra kl. 8.45 - 13.15 
Vi møtes ute ved containerne og går samlet til vårt "klasserom" i gymsalen:)
Ha med klær etter vær. Vi kommer til å være mye ute. Vi skal også ut å sykle etter hvert så flott hvis 
alle har sykkel som er i orden, hjelm og refleksvest. 
Tirsdag denne uken blir vi på skolen. Onsdag skal vi på uteskole uten sykkel denne første gangen. 
Torsdag og fredag er vi på skolen. Fredag  15.5- slutter vi 12.45
Alle elevene må ta med seg skolePC, lader og bøkene tilbake til skolen på tirsdag. (Det blir kanskje ikke 
plass i skolesekken. Vi avtaler på mandag hvilke bøker som må være med på tirsdag og hvem elevene 
kan ta med seinere i uka)
Arbeidsplan for mandag 11.5- (siste dag med hjemmeskole)  legges på OneNote søndags kveld.
Elevene vil få lite lekser denne første uka. Evt. å gjøre ferdig noe de ikke ble ferdig med på skolen og 
noe lesing.

Ha en riktig fin 17.Mai, når den tid kommer.

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

  

Vi har også mage dyktige tospråkslærere som kan hjelpe til med å oversette informasjon, arbeidsplaner o.l ved behov. 
Ta kontakt med kontaktlærer hvis dere trenger hjelp fra tospråkslærer.

  

Barnas alarmtelefon 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   

  
Hvis noen skulle ha behov for å kontakt med Nav, kan denne linken brukes:
https://www.faerder.kommune.no/aktuelle-saker/hvordan-kommer-du-i-kontakt-med-nav-farder-na.35255.aspx

Trenger du noen å snakke med?
https://www.faerder.kommune.no/borgheim-ungdomsskole/nyheter-fra-skolen/nyheter-fra-skolen/trenger-du-noen-a-snakke-
med.35391.aspx

Alle henvendelser til IKT- support skal gå gjennom lærer, som videresender til IKT. 
oppgi tlf.nr. til dere foresatte eller elev slik at IKT-ansatte kan ringe dere tilbake.
Et  generelt råd fra Færder IKT ved problemer med Office 365-programmer: Trykk "Start på nytt" og gå deretter inn på 
programmet i onlineversjon (se Office 365-ikon på skrivebordet).

Skole-sms: melding til 59444203 
Eksempel: «6 Lars er syk i dag. Mvh Petter Olsen». 

Mail: Elisabeth: elisabeth.kofoed.skotte@faerder.kommune.no  tlf: 971 06 241
           Heidi:  Heidi.Rostad@faerder.kommune.no     tlf: 412 02 815          

Ukeplan med informasjon uke 20.
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