
Tirsdag 17.03.20          

Her kommer en oppdatering fra oss lærer på trinnet.  

I går mandag fikk elevene tilgang til bøkene i bookcreator,  

for uke 12. Wencke og Gunn Hege har vært i kontakt med de fleste  

elevene og tilbakemeldingene på bøkene og arbeidet var bra. De av dere som vi ikke 

har vært i kontakt med, ville det være fint om dere sendte en sms på at alt fungerer 

hos dere med henblikk på hjemmeundervisningen.  

Elevene har sagt at det var moro og artig. Foresatte har også sagt det var lett å 

forstå hva barnet skulle gjøre. Dette er noe vi takker for og retter derfor en takk igjen 

til studentene for bidraget.  

Dere foresatte får også en spesiell takk for jobben deres der hjemme. Dere forteller 

om både friminutt, matpauser og skolearbeid. Vi heier på dere       

I uke 13 vil elevene på førstetrinn også få skolearbeid via bøker i bookcreator.  

Bøkene vil være like for begge rommene (sol og måne). Dagens bok vil bli lagt ut på 

morgenen eller kvelden før. Dagens bok er laget som en vanlig timeplan over dagen. 

I løpet av denne  uka vil dere motta en melding i skooler eller via sms om et 

brukernavn til ditt barn. Ved å bruke dette brukernavnet vil vi få flere muligheter til 

ulike læringsportaler. Brukernavnet brukes og det logges inn via FEIDE. Dere må 

selv laget et passord. Dere vil få mer utdypende informasjon rundt dette på egen 

sms grunnet GPDR regler.  

Vi ønsker at dere sender oss en tilbakemelding på hvordan det går med arbeidet. 

Noen barn har sendt bilde på mail av arbeidet, på den måten kan vi gi 

tilbakemeldinger direkte til hver og en av dere.  

Vi ønsker dere en god tirsdag, med skole, lunsj og friminutt! 

Hilsen Erik, Mona, Gry, Wencke og Gunn Hege 
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