
Info:
I ukene fremover vil arbeidsoppgavene til elevene ligge i OneNote. Her kommer det til å komme nye arbeidsplaner hver dag. Inf ormasjon og oppskrift 
på hvordan man får logget seg inn i OneNote hjemme ligger under fanen "Nytt fra trinnet" på trinnets hjemmeside. 

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 
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:
Fra og med denne uken vil vi eksperimentere litt med kommunikasjon med elevene ved bruk av chatten i Teams. Ved at elevene kan nå oss lettere 
håper vi på å videre forbedre kommunikasjonen med elevene og åpne for at elevene kan komme med spørsmål, tilbakemeldinger ell er fortelle oss om 
andre ting de måtte ha på hjertet. 
Elevene vil denne uken få flere arbeidsmål som handler om å gjøre seg kjent slik at vi har mulighet til å benytte oss av verktøyet til blant annet 
samlinger og undervisningsøkter fremover. 

Sammen med ukeplanen legges det også ut en fremgangsmåte på hvordan dere får lastet ned Team på maskinen deres. Bruker eleven nettbrett eller 
telefon kan den lastes ned gratis som en hvilken som helst annen app i App Store eller Google Play Butikk. 

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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