
Info uke 16 
  

Hei alle flotte 7. klassinger og foreldre/foresatte! 
  

 
Vi håper alle har hatt en god påskeferien og igjen er klare for en ny periode med skolearbeid! 
  
Som dere sikkert har sett, lest og hørt via media, så kommer vi på 7. trinn til å fortsette med 
hjemmeskole enda en stund.  Hvor lenge vet vi ikke - men i motsetning til elevene i småskolen, så 
skal alle på 5. - 7. trinn være hjemme også etter 27. april.  
  
Vi tenker at undervisningen fremover vil være tilnærmet lik det vi gjorde før påske - med 
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. 
 
Det vil kun bli felles klasseavslutning med Kahoot på Teams mandager og fredager kl. 14.00.  De 
øvrige dagene avslutter elevene skoledagen hver for seg.  
  
Det blir noen forandringer etter påske: 
Så lenge det er hjemmeskole kommer ikke Eirik lenger til å være tilgjengelig for klassen. Når vi igjen 
er tilbake på skolen, vil Eirik fortsatt ha timer på 7. trinn. 
Anne Grete kommer til å ha fri hver onsdag frem til sommerferien.  (Dette pga. at Anne Grete har 
feriedager til gode).   
  
For øvrig vil vi lærere være tilgjengelige for spørsmål og hjelp i "skoletiden".  Vi er åpne for både 
telefonsamtaler og "chatting" på Teams.   
  
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. 
  
Oppgavene som står på "hjemmearbeidsplanene" hver uke er ment til å være en rimelig mengde 
skolearbeid som alle skal kunne både rekke og mestre.  Hvis ikke dagens oppgaver blir gjort i 
"skoletiden", så må arbeidet tas igjen på et annet tidspunkt.   
 
Vi ser det som en stor fordel hvis foreldrene viser interesse, følger opp og sjekker dagens oppgaver.   
  
Lærerne kan også kontaktes etter vanlig skoletid, men da kan det hende at tilbakemeldingene ikke 
kommer med en gang. 
  
  

En stor takk til dere alle sammen, både elever og foreldre, for at dere har 
bidratt SÅ GODT med positivitet og arbeidslyst i skoleukene som har vært!  Det 
gjør at også vi ser positivt på ukene som kommer - og håper at vi får mange 
gode arbeidsøkter og mye god læring hjemme i dagene (og kanskje ukene?) 
som ligger foran oss! 
 
  



NB! Informasjonsarket og hjemmearbeidsplanen for den enkelte uke må leses nøye av både elever 
og foresatte! 
  
  
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      

 


