
Oserød skole 16.03.20 

Kjære alle foresatte til elever ved Oserød skole 

Skolen ble brått stengt torsdag 12.mars kl.18.00, men på tross av det har vi et ansvar for at elevene 

får opplæring. Skole og opplæring er viktig, vi vil derfor strekke oss så langt det er mulig for at 

elevene skal få god opplæring og kunne utføre skolearbeid hjemme.  

Skolens lærere brukte fredagen til å planlegge for læringsoppgaver og strukturer for 

gjennomføringen av disse hjemmefra. Det å lage gode undervisningsopplegg uten relasjon, 

tilstedeværelse og samspill er krevende. Dette har de fleste lærerne aldri gjort før, og de kommer til 

å prøve og feile. Det kommer til å bli gjort forskjellige fra trinn til trinn og fra andre skoler. Vi ber om 

forståelse for dette. 

Situasjonene i hjemmene deres er også ulike. Noen barn vil være mye alene, noen vil få mye hjelp fra 

voksne, noen vil være på SFO, noen vil ha lite ro hjemme og noen har ikke digitale enheter. Lærerne 

vil sørge for å lage et opplegg med læringsaktiviteter for alle elever som legges ut på skolens 

hjemmeside og Skooler. De vil kommunisere med elevene på e-post, Teams, Skooler eller telefon og 

være til hjelp. Det legges også opp til at elever kan sende tilbakemeldinger til lærerne og få respons 

på det. Dette vil dere få informasjon om fra lærerne deres. 

Vi evaluerer uken sammen med lærerne til fredag. Dersom noen har konstruktive tilbakemeldinger 

på skoleuken, kan dere sende disse til ledelsen torsdag. Mailadressen finner dere på hjemmesiden. 

Har dere ikke tilgang til digitale enheter hjemme, kan dere kontakte skolen og høre om vi har noe til 

utlån. Vi får håpe de digitale plattformene og nettet tåler belastningene som de blir utsatt for i disse 

tider. 

Skulle det bli vanskelig å gjennomføre læringsaktivitetene av forskjellige grunner, eller at dere 

opplever at det blir mistrivsel rundt skolearbeidet, kan dere ta kontakt med kontaktlæreren og 

kanskje få noen råd.  

Skolens ledelse vil være tilgjengelig på e-post og telefon. Avtalte møter er avlyst inntil videre. 

Det kommer stadig ny informasjon. Vi vil oppfordre dere til å følge med på skolens og Færder 

kommunes hjemmeside for oppdatert informasjon. 

Det viktigste vi gjør nå er at vi alle tar et felles løft for å redusere smitte og beskytte de svakeste i 

samfunnet. Minner om rådene om ikke å la barn leke sammen i større grupper enn 2-3. Oppmuntre 

barna til å ta positiv kontakt med venner og familie på digitale medier eller telefon. 

Lek og vær ute med fysisk aktivitet! Gjør fine ting sammen med dine aller nærmeste! 

Ta godt vare på hverandre! Dette skal vi klare sammen! 

Vennlig hilsen 

Kari Skaalvik 

rektor 



 

 


