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UKESINFORMASJON, FREDAG 27.MARS 2020 
 

Så er nok en uke med hjemmeskole tilbakelagt. Tidligere denne uka kom beskjeden fra 

myndighetene om at stenging av skoler og barnehager i første omgang er videreført til og med 

mandag 13.april 2020. Perioden kan bli forlenget. 

 

Denne uka bestemte Regjeringen også at årets skriftlige og muntlige eksamen avlyses. 

Kunnskapsdepartementet skal etter påske avgjøre om det vil være mulig å gjennomføre 

muntlig eksamen. Elever på 10.årstrinn får fortsatt vitnemål selv om eksamen avlyses. 

Arbeidet fram mot sluttvurderinger/standpunktkarakterer blir fortsatt like viktig. 

 

Kontaktlærere på 1.-4.årstrinn har etter avtale med foreldre lagt fram skolearbeid i 

elevgarderoben på skolen. Ellers distribueres skolearbeid, arbeidsplaner og ukeplaner for 

trinnet per epost og via læringsplattformen it's learning. Ta direkte kontakt med 

kontaktlærerne eller faglærerne ved nærmere spørsmål. 

 

For 5.-10.årstrinn er både it's learning og Teams i bruk til undervisningsaktivitet. Kapasiteten 

hos it's learning virker å være betydelig forbedret. Vi oppfordrer fortsatt elevene om å ta 

kontakt med faglærer om det er trøbbel med å finne lærestoff eller å få levert arbeid.  

 

Hold dere oppdatert på informasjon på Lierne kommunes og Stortangen skoles nettsider. 

Sidene til Folkehelseinstituttet (www.fhi.no) og HelseNorge (www.helsenorge.no) anbefales 

også. 

 

Elever har i perioden med stengt skole krav på opplæring, men de skal ikke nødvendigvis sitte 

med skolearbeid hele dagen. Legg inn pausetid, men jobb med skolearbeid på dagtid. Alle 

ansatte er tilgjengelige innenfor sin arbeidstid. 

 

Det er lurt å hjelpe elevene med å regulere tid som brukes på dataspill og annen nettaktivitet 

på dagtid. Det settes frister for arbeidsoppgaver som skal leveres inn. Som før er vi fleksible 

med å forlenge frister ved tekniske utfordringer, og vi gjør individuelle avtaler. Dette 

forutsetter at elever gir beskjed. Ikke overholdte frister og ikke innlevert arbeid medfører 

fortsatt ordensmerknad. 

 

Jeg har inntrykk av at skolen og heimene står i god kontakt med hverandre i denne perioden, 

og vil her gi velfortjent ros til foreldre, elever og ansatte for den innsatsen som er lagt ned så 

langt. Så får vi alle bare fortsette så lenge skolen er stengt. Fortsett å følge opp, og ta kontakt 

med oss dersom vi legger nivået for høyt eller for lavt. 

http://www.fhi.no/
http://www.helsenorge.no/


 

Som før skal foreldre melde elever syke via Visma Flyt Skole for hver dag elever eventuelt er 

syke. Det skal fortsatt søkes permisjon for elever som ikke skal delta i opplæring. 

 

 

Mye av skolearbeidet foregår på våre digitale flater. Inntrykket vi har er at samkvemmet 

mellom elevene for en stor del er positiv og går greit. Vær likevel oppmerksom på aktiviteten 

på skolens digitale flater og flater for øvrig. Teams og it's learning skal primært brukes til 

skolearbeid, men er også gode kanaler for sosial kontakt mellom elevene når de ikke kan 

treffes fysisk. Teams og it's learning er ikke verktøy for å sende negative meldinger til 

medelever og andre, eller en arena der elevene kan oppføre seg dårlig ovenfor hverandre, eller 

drive ekskludering. 

 

Vi er tilgjengelige for å fikse tekniske problemer på datamaskiner eller programmer. Ta 

kontakt med Karl Olav Skogen og Trond Myhrvold direkte. 

 

 

Så regner jeg med at vi i løpet av neste uke får nærmere beskjed om skolen åpnes etter påske 

eller om stengingen videreføres. Inntil da får vi hjelpes med videre opplæring av våre 

fantastisk flotte elever. 

 

Ønsker oss alle en god helg! 

 

 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

Jon S. Pedersen /sign 

rektor 
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