
Skolen har bestemt at 5. 6. og 7.trinn skal ha hjemmeskole nå i uke 46.
Vi har denne generelle informasjon som blir lagt på skolens hjemmeside. Vi legger 
hjemmearbeidsplan for hver dag i OneNote til elevene. Elevene logger seg på Teams videomøte 
kl. 09.00 hver morgen. Der tar vi en hilserunde for å se at alle er oppe og i gang. Det bli også 
felles beskjeder rundt dagens arbeidsplan og fag. Det kan være lurt å se litt på  
hjemmearbeidsplanen før morgenmøtet, så vi i fellesskap kan avklare ting og svare på spørsmål. 
Det blir også obligatorisk klassemøte hver dag kl. 13.30 på Teams. Der tar vi en prat om hvordan 
arbeidsdagen har vært og ny info. om neste dag.  Enkelte dager vil det også være slik at noen 
elever skal holde en presentasjon i dette møtet.
Vi forventer at elevene jobber med skolearbeid mellom kl. 9.00 og kl. 13.30. Tirsdag 10.11- tar vi 
ettermiddagsmøtet kl. 13.00 pga. utviklingssamtaler.
Hvis noen er syke eller på annen måte er forhindret fra å gjøre hjemmeskolearbeid, sender 
foresatte skolesms som vanlig.
Noen elever fikk ikke hentet bøker på skolen på fredag. Vi håper å få det til for dem i dag, 
mandag. Gi beskjed hvis noen er i karantene, så kan vi kanskje bringe noen bøker hjem til dere.

Utviklingssamtaler fortsetter på Teams som videomøte også denne uka. 
Vi ringer opp elevens PC til avtalt tidspunkt. Ring oss hvis det er noe problem rundt dette.  

UKE 46

Tirsdag 10.11.

13.30 Sara H

14.00 Mina

14.30 Sofie

15.00 Dylan

16.00 Ole Kristian

16.30 Mie

17.00 Mathias

Torsdag 12.11.

Kl. 15.00 Viktor

Kl. 15.30 Victoria

Kl. 16.00 Taha

UKE 47

Mandag 16.11.

         Kl. 15.30 Aisyah

Skole-sms: melding til 59444203 
Eksempel: «7 Lars er syk i dag. Mvh Petter Olsen». 

Mail: Anne Kari: anne.kari.jahnsen@faerder.kommune.no

           Heidi:  Heidi.Rostad@faerder.kommune.no     tlf: 412 02 815          
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