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UKESINFORMASJON, FREDAG 20.MARS 2020 
 

Da har vi snart lagt bak oss ei hel uke med hjemmeskole etter at alle landets skoler ble stengt 

etter myndighetenes beslutning torsdag 12.mars 2020. Dette ble en helt ny situasjon for 

elever, foreldre og skolen. 

 

Skolen sendte ut beredskapsmeldinger på SMS til alle registrerte mobiltelefoner i Visma Flyt 

Skole, også med oppfordring til alle foreldre om å legge inn eller oppdatere epostadresse i 

Visma Flyt Skole. Dette med tanke på utsending av informasjon og skolearbeid spesielt for de 

yngste elevene. Ta en sjekk på at korrekt epostadresse og mobilnummer nå ligger i Visma 

Flyt Skole. Du må logge inn for å oppdatere dette. Lenke til innlogging finner du på skolens 

nettside www.stortangen.no Ta kontakt med undertegnede dersom du har problemer med 

innlogging. 

 

For kommende uke distribueres skolearbeid, arbeidsplaner og ukeplaner for 1.-4.årstrinn per 

epost og via læringsplattformen it's learning. Distribusjon av oppgaver, ukeplaner og annet på 

papir må vi komme tilbake til hvordan kan gjøres. 

 

Det er etablert god kontakt mellom elever og ansatte via it's learning og Teams. It's learning 

har gjennom hele uka meldt at de har store utfordringer med den kraftige økningen i bruken 

av læringsplattformen. Vi forstår frustrasjonen hos elever og foreldre, med sider som ikke 

lastes, oppgaver som ikke kan leveres og meldinger som ikke når fram. Vi ser på muligheter 

for å utvide bruken av Teams til også å gjelde distribusjon av lærestoff og oppgave-

innlevering. 

 

Her vil jeg likevel understreke følgende: 

- Elevene har i denne perioden krav på opplæring, men det betyr ikke nødvendigvis at de 

skal sitte pal med skolearbeid hele dagene. Legg inn pausetid, men jobb med skolearbeid 

på dagtid. Alle ansatte er tilgjengelige innenfor sin arbeidstid. 

- Når foreldre er hjemme sammen med sine barn på dagtid som en følge av at skolen er 

stengt, har vi stor forståelse for at hverdagene kan bli utfordrende. Likevel er vi avhengige 

av at dere foreldre følger opp læringsarbeidet hjemme. I dette ligger også å gi oss beskjed 

hvis det legges opp til for mye arbeid eller for lite arbeid. Vi må gjøre denne innsatsen i 

fellesskap. 

 

Kontaktlærerne følger i det videre opp hver enkelt elev og heim. Via telefon til 

foreldrene/elever på 1.-4.årstrinn jevnlig, og via videomøter i Teams for elever på 5.-

10.årstrinn daglig. 

http://www.stortangen.no/


 

Teams er for de fleste elever et nytt verktøy, en ny plattform. Som på alle digitale 

arbeidsflater kreves det at verktøyet brukes fornuftig. Teams skal brukes til skolearbeid. 

Teams er ikke et verktøy for å sende negative meldinger til medelever og andre. Teams er 

heller ikke et sted der elevene kan oppføre seg dårlig ovenfor hverandre, eller drive 

ekskludering. 

 

Dette har vi satt på dagsorden i våre møter med elevene i Teams. Elevene har tatt i bruk 

funksjonene i Teams på strak arm, og utviser god digital adferd i de møtene vi arrangerer. 

Men vi er ikke tilstede hele tiden. Det er derfor viktig at dere foreldre holder et våkent øye 

med det som foregår også i Teams. Få elevene til å vise dere hva Teams er, hvilke funksjoner 

verktøyet har, hvordan chat fungerer og så videre. 

 

Noen tekniske problemer har det vært i uka som gikk, men de har vi løst underveis. Elevene 

vet at de kan kontakt Karl Olav Skogen og Trond Myhrvold direkte. Dette gjelder også i uka 

som kommer. Ikke nøl med å gi oss beskjed om tekniske problemer. 

 

Avslutningsvis vil jeg minne om skolens nettside www.stortangen.no hvor nyheter 

distribueres. Følg også med på nytt fra www.fhi.no og www.helsenorge.no  

 

Per i dag vet vi ikke hvor lenge skolene holder stengt. Inntil videre slutter vi oss til den 

nasjonale oppfordringen om å følge rådene gitt av myndighetene for å forhindre og begrense 

smitte. Vi bryr oss om hverandre ved å holde fysisk avstand til hverandre. 
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