
De tre siste ukene 
 
Som mange sikkert har fått med seg så går tiltakene i skole fra rødt til gult nivå fra 1. juni. 
Det betyr at når det er hensiktsmessig vil en gruppe/kohort være hele klassen. 
Da skolene åpnet etter å ha vært lukket måtte flere hensyn veies i planleggingen av videre 
skole ut året. Fag med standpunktsvurdering ble prioritert og størst mulig videreføring av 
kjente relasjoner mellom lærer og elev. Skolen har flere voksne som av ulik grunn må ta 
spesielle hensyn i corona-situasjonen og flere som har langtidsfravær av ulike grunner 
(barsel, pappaperm etc.). For de fleste elever, og særlig for noen, er stabilitet og kjente 
rammer og voksne viktig for en god læringssituasjon. Stadige endringer, slik vi i det siste er 
blitt utsatt for, er svært uheldig. Teigar vil derfor opprettholde en noe revidert plan vi la i 
slutten av april. 
 
Uke 23 (2. – 5. juni) 
Videreføres som de siste uker med halve klasser før og etter lunsj. Trinnene har ulike 
aktiviteter som har vært planlagt i en 6-ukersplan og dette videreføres for de 4 dagene som 
gjenstår av 6-ukersperioden. 
 
Skolebussen er i gang. 
 
Uke 24 (8. – 12. juni) 
Denne uken blir det fokus på valgfagene og språkfag. Valgfagene har vært satt på pause slik 
at kohortene kunne endres til valgfagsgruppene en uke. At vi nå går over til gult nivå gjør at 
gruppene kan være større og ha enda større frihet i gjennomføringen. Aktiviteten denne 
uken vil variere i disponering av tid og sted avhengig av valgfagets egenart. 
Språkfagene vil ha fokus som hjemmeskole på morgenen. 2.fremmedspråk disponerer tiden 
08:30 – 10:15 hvor faglærere skal undervise 8-10. klasse hver dag.  
 
Uke 25 (15. – 19. juni) 
Denne uken samles klassene igjen i fulle grupper. Vi vil ha fokus på klassemiljø, sosial 
ferdighetsbygging og en god avrunding av skoleåret og ikke minst ungdomsskolen for 10. 
trinn. Med forbehold om endrede smittevernstiltak gjennomføres vitnemålsutdelingen 
klassevis 18. juni. 
 
Elevene skal fortsatt forholde seg til faste inn- og utganger og pauseområder ute så lenge de 
er på skolen. 
8. trinn bruker egen inngang sør inn til aula og har pause ute sør for bygget. Bruker egen 
trapp. 
9. trinn bruker hovedinngang når de kommer og går og har pauser bak/vest for bygget. 
Bruker egen trapp. 
10. trinn bruker egen inngang sør inn til aula. Har pauser nord for bygget. Bruker egen trapp 
når de kommer og går og trapp i aula ved pauser. 


