
Hei alle supre 6.trinns elever. HAR DERE DET BRA!

Vi har vært på OneNote både Europa Rundt, Naturfag og Fantasy-historie, Campus Inkrement 
og Multi Smart Øving og ser at dere er godt i gang med hjemmearbeidsplanen. 
Det er vi veldig godt fornøyd med. Fortsett sånn:)
Ta kontakt hvis det er noe, vi hjelper så godt vi kan på mail, tlf. og Teams.

Denne uka kommer vi til å legge ut arbeidsplan for hver dag. Se forsida/ VELKOMMEN på OneNote
under dag og dato. Nederst på arbeidsplanen har vi laget en LOGG der dere  kan skrive litt hver dag om 
hvordan det går og evt. spørsmål og kommentarer.
Det ligger ganske mye arbeidsoppgaver på arbeidsplanen. Dere foresatte må hjelpe elevene med å 
disponere tida og tilpasse litt. Vi tenker at alle bør jobbe litt med skolearbeid på formiddagen, men 
også ha tid til å gå ut i det fine været og gjøre noe annet hyggelig. 

Vi skal prøve å ha et videomøte med hele klassen i Teams. Vi satser på tirsdag 24.3- kl.10.00 for de 
som har lyst.  Hvis dere lurer på hvordan det er, kan dere gå inn på denne linken å se del 1 og 4.
Hvordan logg på Teams og hvordan delta i et videomøte:
https://sites.google.com/view/teamsvideoer/alle

Vi kommer også til å ringe dere denne uka. Send oss gjerne ditt private tlf. nr på mail 
så slipper vi å "forstyrre" deres foresatte.

Hvis noen vil hente skolePC eller noen bøker på skole, send oss en mail. 
Vi kan ta en tur til skolen og pakke det klart og avtale tidspunkt for henting.

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 Lineøe, 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.

  

Så minner vi om barnas alarmtelefon. Dette 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).

Campus Inkrement: Færder kommune har nå ordnet lisens på dette programmet slik at vi  kan fortsette å bruke det så 
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Campus Inkrement: Færder kommune har nå ordnet lisens på dette programmet slik at vi  kan fortsette å bruke det så 
mye vi vil når som helst:)

For ordens skyld: Alle utviklingssamtaler og bookede møter er avlyst inntil videre.

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          
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