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• Orienteringssaker fra skolen

– Stenging av skolen

– Hjemmeskole og hjemmeundervisning

– Skolens beredskap for åpning av skolen

– Ansettelser

Saksliste 



• Skolen stengte torsdag 13.03.20

–Fikk raskt på plass midlertidige rutiner for gjennomføring av fjernundervisning

–Preget av innleveringsoppgaver og egetarbeid i oppstart

–Kontaktlærer i kontakt med sine elever minst 2 ganger i uka

–Skolen satt i beredskap, alle møter ble omstrukturert

Etter påske – faste timeplaner for alle trinn i alle fag

–I større grad bruk av andre digitale løsninger for undervisning

–Sikre bemanning ved sykdom

–Tilbud for sårbare elever på plass

–Undersøkelse elevråd og foresatte

Stenging av skolen



Tilbakemelding fra foresatte





• Mer gruppearbeid

• Mindre egetarbeid

• Fortsett med videoundervisning

• Tydeligere tilbakemeldinger til foresatte

• Mange individuelle tilbakemeldinger

• De fleste svarene er positive 

Ønske om endringer fra foresatte





• Fase 1

– Alle elever to timer på skolen hver dag, resten fjernundervisning

– Prioriterer basisfagene, samt kroppsøving 10 trinn. 

– Kombinasjon av digital undervisning på skolen og hjemme og "ordinær" undervisning på 
skolen. To lærere per klasse, fordelt på to grupper/kohorter. En fagansvarlig per klasse

– Begrense bruk av arealer

– Byomfattende avdeling starter opp snarest med oppdeling i 2 kohorter

• Fase 2

– Øke med undervisning i praktiske estetiske fag og øke bruk av antall rom

• Fase 3 

• Alle fag på skolen

• Krever endring i smittevernsreglene

• Utfordringer
• Inntil 15 elever i hvert rom

• Lærere i kontakt med få grupper (faglærere)

• Ansatte som ikke kan være på skolen

Plan for mulig åpning



• Minst en meter avstand

• Mindre grupper

• Faste rutiner for håndvask

• Fast plass i klasserom

• Kun bruke et klasserom

• Møte få lærere og få andre elever i løpet av uka

• Elever og ansatte med luftveissymptomer holder seg hjemme

• Økt bemanning på renhold med hyppig renhold av alle berøringspunkter

(Fullstendig liste på udir.no)

Smittevern



Eksempel timeplan





• Skolen har ansatt 3 lærere med oppstart aug 2020

• Skolen skal ansatte til biblioteket

• Skolen har lyst ut stilling som ikt-pedagog/konsulent

Ansettelser
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