Fra: Tone Aanderaa Kiste tone@kiste.no
Emne: Hvordan kan vi foreldre bidra i en annerledes hverdag
Dato: 29. mars 2020 kl. 11:19
Til:

Hei alle foresa+e v/Gosen skole,
Vi håper alle er friske og raske og har kommet inn i ru:ner i en ny og annerledes hverdag.
Hvordan de neste ukene og månedene vil forløpe er det neppe noen som kan forutsi. Men en
:ng kan vi være trygge på, og det er at lærere og andre ansa+e ved Gosen skole vil gjøre si+
y+erste for at ungdommene våre skal få en posi:v hverdag og den undervisningen de har re+
på. Så langt har de lagt ned en formidabel innsats.
FAU hadde denne uken et møte med rektor Anne-Marthe Nygård Basso og avdelingsleder
Inger Lise Olufsen for å få innsikt i hvordan skolen opplever og håndterer situasjonen, hvilke
uMordringer skolen ser, samt diskutere hvordan vi foreldre kan være med å bidra.
Hva kan vi foreldre bidra med:
Være nysgjerrige på hvilke digitale verktøy og plaNormer elevene beny+er i
undervisningen og u2ordre dem på ne5ve5.
Minne ungdommene på at det nå er ekstra vik8g å inkludere alle - er det noen i
klassen som kan føle seg mer ensom og utenfor i disse dager?
Ta kontakt med skolen på telefon eller mail om det er noe dere lurer på eller er
bekymret for. Og gjør det heller en gang for mye enn en gang for lite.
Ellers oppfordrer vi alle foreldre :l å abonnere på nyheter og følge med på skolens
hjemmeside. Her legges det omtrent daglig ut masse god informasjon rundt hvordan
koronasituasjonen håndteres på Gosen.
Informasjon fra skolen:
GJENNOMFØRING AV UNDERVISNINGEN/OPPLÆRINGEN
Stolt
Lærere og miljøarbeidere følger opp undervisningen via Meet, Hang out og tlf. De+e
fungerer stort se+ veldig bra. Tilpasset plan :l den enkelte elev. Flere treﬀpunkt i løpet
av dagen.
Bekymringene våre er redusert avlastnings:lbud :l de som har det.
Ordinært
Kommunikasjon lærer/elev: Hjemmeskole ordinær undervisning - prosedyrer for
kommunikasjon
Innramming av dagen

Rollene i arbeidet: Lærere/foresa: avklare forventninger

Rollene i arbeidet: Lærere/foresa: avklare forventninger
Hjemmeskole fra 30. mars
Oppfølging av sårbare elever i ordinært:
Samarbeidspartnere er: barnevernet, barnevernvakt, uteseksjon og poli:et(i
y+erste konsekvens)
Koronautbruddet gjør at regjeringen velger å avlyse alle eksamener i grunnskolen denne
våren:
Lærere og skoleledere må nå prioritere å sikre vurderingsgrunnlag for å se+e
standpunkt.
10. klasse vil være førsteprioritet.
Det er vik8g at elevene deltar i hjemmeundervisningen slik de normalt gjør på skolen
for å sikre godt nok vurderingsgrunnlag. Halvårsvurderingen som ble sa+ :l jul skal
ikke alene være grunnlag for vurderingen av standpunktkarakteren.
Lærerne og andre ansa+e ved skolen har stort fokus på å holde god kontakt med alle elever
og også følge spesielt opp elever som kobler seg ut og ikke s:ller :l :me som avtalt.
Tilbakemelding fra elevene e+er første hele uke med hjemmeskole er generelt god. Alle
rapporterer at de har ha+ kontakt med andre elever, men mange savner det fysiske nærværet
på skolen og enkelte elever kan føle seg sosialt avskåret med dagens situasjon.
Skolen beny+er ulike digitale verktøy og plaNormer i undervisningen og de+e byr på mange
nye muligheter, men kan også gi noen uMordringer ved uhensiktsmessig bruk. Skolen
oppfordrer derfor elevene :l å ha ekstra fokus på ne+ve+.
Med vennlig hilsen
FAU v/Gosen skole

