
Utviklingssamtaler:
Ettersom vi ikke vet når vi er tilbake på skolen vil vi de neste to ukene ha utviklingssamtaler pr. 
telefon. Dersom barna ønsker å «være med» kan man ha på høyttaler slik at de kan delta selv også. 
Vi sender melding om tidspunkt for samtale til elevene i Teams i morgen. Vi er fleksible på bytting av 
tid dersom det ikke passer!

Innlogging:
Brukernavn og passord her er de samme som elevene bruker for å logge seg på maskinen på skolen. 
Ved problemer med passord eller brukernavn ta kontakt via Teams eller send mail til Emil på 
emil.hagen@faerder.kommune.no

Hvordan jobbe med arbeidsplanen:
Selv om elevene ikke har vanlige arbeidsbøker er det like viktig at oppgavene besvares grundig og 
med riktig språk. Dvs. stor bokstav, punktum, hele setninger og begrunnelser hvis vi spør om det.  Er 
noen oppgaver for vanskelige så skriv dette inn i planen, da hjelper vi!

Vi har full forståelse for at dere finner deres egen "dagsrytme" med skolearbeidet og vi tror at 
elevene vil klare de fleste oppgaver uten hjelp. Det er likevel fint for dem å få vist hva de har 
gjort/hvor langt de har kommet i løpet av dagen i tillegg til at det gir dere voksne et innblikk i hva vi 
har fokus på i de ulike fagene.

Teams:
Vi fortsetter med kontakten vi har i Teams. Viktig at elevene sjekker Teams når de logger seg inn på 
morgenen for å se om det er noe nye meldinger. 

Vi legger ut nye dagsplaner kvelden før hver dag. Dersom dere lurer på noe, ring, send oss en mail 
eller Skole SMS. 

Ha en fin uke!

Start meldingen med tallet for trinn/klasse og send til 59444203.

Eks. «5 Ola er syk i dag. Mvh Petter Olsen».

Meldingen videresendes til lærere på trinnet. 

Skolens nettside: www.herstadskole.no

Kontaktlærere: 

Mail: sylva.markussen@faerder.kommune.no

Mail: emil.hagen@faerder.kommune.no
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