
Informasjon om hjemmeskole fra klassekontakten og lærerne på 6.trinn 
                
Dato: 06.05.20 
 
Lærerne legger opp til å få en så normal skolesituasjon inn i hjemmeskolen som mulig. Faste 
møtetider er bra for elevene. Skoledagen starter 8.30 og varer til ca. 14.00. 
På morgenmøtet kl. 9.30, presenterer de oppgavene og går gjennom dagen, som de vanligvis ville 
gjort på skolen. Lærerne legger til relevante linker og videosnutter til oppdragene. Dette ville de også 
ha gjort i en undervisningssituasjon på skolen. Det åpnes for spørsmål fra elevene - som på skolen, 
der elevene kan spørre, ringe eller chatte på teams for å få en repetisjon eller en tydeligere forklaring 
på en oppgave. Denne kommunikasjonen er tilnærmet den klasseroms-dialogen de ville hatt i en 
normal skolesituasjon.  Lærerne ser at elevene har blitt flinkere til å nytte seg av denne måten å 
kommunisere på. Noen elever foretrekker å chatte, mens andre deler villig oppgavene sine på teams 
og får hjelp der. 
 
Lærerne holder oversikt over hvem de er i kontakt med i løpet av dagen og hvem de har vært i 
kontakt med i løpet av uka. Dette for å sikre at alle har hatt en form for kontakt med en av lærerne 
på trinnet. De ser en utvikling på hyppigere kontakt etter som hjemmeskolen har vart. Lærerne 
bruker Book Creator for å se elevenes arbeid, gir tilbakemeldinger og kommentarer der. Elevenes 
læring synliggjøres, og lærere/foresatte kan se hvilke oppgaver som er gjort/ikke gjort.  
 
Det er ønske fra foresatte om mer undervisning i Teams. Her har lærerne vurdert fram og tilbake og 
kommet frem til at de ønsker å bruke Teams til matematikkundervisning og til kommunikasjon i 
mindre grupper. I matematikk gjennomgås nytt pensum, metoder som må læres og gode eksempler 
for at elevene skal forstå og utføre matematikkoppgavene. I andre fag er det muligheter til å ha 
presentasjoner alene og i mindre grupper der de deler skjerm med lærer og har læringssamtaler. 
Dette er prøvd ut på oppgaven om biografier og vil prøves ut på bie-fortellingen denne uken. 
 
Det er ønske fra noen om mer skolearbeid slik at skoledagen varer lenger. Her har lærerne vurdert 
tiden forventet på oppgavene og lagt seg på et ikke for ambisiøst nivå, to til tre fag, pluss lesing og litt 
gym/friminutt. Det er rom for at eleven kan gjøre seg flid med oppgavene og lære seg funksjonene i 
Book Creator. Arbeidsmengden i matematikk er forventet 1 ½ time oppgaveløsing pr. uke i tillegg til 
matematikktimene(3x30min). Det er kommunisert til elevene at de og mattelærer kan se hvor lenge 
de har jobbet og hvor mange riktige oppgaver de har.  
 
For å sikre elevenes læring er det viktig med gode oppgaver og relevante linker/filmsnutter som 
konkretiserer undervisningen. At foreldre motiverer til innsats og at lærerne gir tilbakemeldinger på 
arbeidet enten skriftlig eller muntlig er også avgjørende. Inspirasjonsboka i Book Creator er en 
indikator på hva lærerne forventer i forhold til godt elevarbeid, hva de kan strekke seg etter og 
inspirere til hvilke måter man kan løse en oppgave på. Lærerne blir stadig imponerte over den 
innsatsen elevene legger i oppgavene. På torsdag fikk de i oppgave å lage innsekts hotell- og her var 
det mange imponerende små krypinn og glade elever som var i «flyt» sonen i læringen sin. 
 
Lærerne er veldig glad for å ha tatt i bruk Teams i denne perioden, men Teams er ikke nødvendigvis 
et ideelt undervisnings-verktøy på en barneskole. Med andre ord så er Teams et meget godt møte- 
og samtaleverktøy og det har vært godt å få et smil, snakket med elevene og hatt mulighet til å dele 
elevarbeid her med dele-funksjonen. For de fleste er det svært liten læring for elevene med 
forelesninger. Det brukes også i liten grad på skolen. De trenger å være aktive i læringen sin, bli 
inspirert, bryne seg på oppgaver og tenke selv. For å inspirere legger lærerne opp til rike og varierte 
oppgaver for å opprettholde elevenes læringsglede.  
 



Lærerne er fornøyde med hvordan hjemmearbeidet gjøres. De ser veldig mye bra elevarbeid i Book 
Creator, og vet at mange i tillegg har gode læringsprosesser hjemme, men som de ikke ser. 
Motivasjonen er ikke på topp alle dager, forståelig nok, men så er det også en underlig skolesituasjon 
og tid vi er i. Lærerne gir tilbakemeldinger på elevarbeid i Book Creator, men er innforstått med at 
ikke alle hjem er like i forhold til arbeidsro og livssituasjoner. Lærerne tar kontakt med eleven, på 
Teams eller på tlf, dersom oppgaver mangler i Book Creator eller om eleven ikke logger seg på 
undervisning. Dersom det ikke blir en bedring, tar lærerne kontakt med de foreldrene det gjelder. 
Lærerne har kommunisert på hjemmesiden at de ønsker en tilbakemelding fra dere om evt. oppgaver 
som ikke blir gjort. Gjør dere det, blir dere møtt med forståelse. Om dere ønsker en utsettelse fordi 
noe har kommet opp, så lar det seg ordne.  
 
Den tradisjonelle utviklingssamtalen er satt på vent i denne perioden og lærerne forholder seg til det 
ledelsen bestemmer.  Om dere er bekymret for et fag, så ta kontakt med faglærer/ kontaktlærer til 
en liten prat. Lærerne ser hva elevene gjør i Book Creator og dere ser hvor mye hjelp eleven trenger 
for å gjøre oppgavene. Lærerne har fått tilbakemeldinger på elever som har blitt mer selvstendige. 
De er blitt mer bevisst sin egen læring. De har også blitt bedre brukere av ikt. Den læringskurven har 
nok vært bratt for de fleste.  
 
Å gå fra normal skolehverdag til digital hjemmeskole kom brått på for enhver og vi vet at mange 
ønsker seg tilbake. Torsdag er det ny pressekonferanse og vi venter på nye retningslinjer på hvordan 
den nye skolehverdagen skal bli. Ledelsen på skolen vil med en gang de får klarsignal om en åpning, 
gi dere beskjed. Lærerne har allerede begynt å planlegge en tredeling av elevene. Nå får vi bare 

krysse fingre på at det ikke blir så lenge til vi ser hverandre igjen       
 
 
  
Vennlig hilsen 
Lærerne på 6. trinn og klassekontakt i 6A -Ida Marie Kramer 
 
 
 


