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UKESINFORMASJON, FREDAG 3.APRIL 2020 
 
Tre uker med hjemmeskole går mot slutten, og vi går over i påskeferie. En påskeferie som i år 
blir spesiell. Vi får håpe at været blir bedre, og at dere alle får fine dager som kan fylles med 
andre aktiviteter enn skolearbeid. 
 
Det er signalisert fra myndighetene at bestemmelser om åpning eller videre stenging av skoler 
skal komme tirsdag 7.april eller onsdag 8.april 2020. Vi forholder oss til den beslutning som 
tas, og vil stå så klar vi kan uansett hva resultatet blir. 
 
I perioden med hjemmeskole har vi fulgt opp elever på 5.-10.årstrinn på læringsplattformen 
it's learning og ved hjelp av løsningen Microsoft Teams. Sistnevnte gir mulighet for 
videosamtaler som har vært veldig mye brukt. Elever på 5.-10.årstrinn låner PC gjennom 
skolen. Elever på 1.-4.årstrinn har ikke PC gjennom skole, og vi har fulgt opp elevene på it's 
learning og via telefon. 
 
Som en forberedelse for videre skolestenging blir det i starten av neste uke gjort en enkel 
kartlegging hos foreldre (til elever på 1.-4.årstrinn) på om det finnes PC eller nettbrett 
hjemme som eventuelt kan brukes av de yngste elevene ved videre hjemmeskole. Alle elever 
har tilgang til Microsoft Teams i dag. Gjennom Teams vil vi kunne følge opp tettere faglig og 
sosialt. Vi ser for oss at elever som har søsken på 5.-10.årstrinn kan låne deres PC til planlagte 
økter. Kartlegginga gjøres i form av et enkelt nettbasert skjema. Lenke til skjema sendes ut 
som melding i Visma Flyt Skole. Om det viser seg at tilgangen på utstyr er god, blir det sendt 
ut enkel instruksjon på hvordan man logger inn på og bruker Teams. Vi skal stille opp med 
brukerstøtte. 
 
Myndighetene har siden landets skoler ble stengt for tre uker siden bedt kommunene være 
særlig oppmerksomme på sårbare barn og barn som kan ha det vanskelig. Perioden vi er inne 
i, der barn og unge ikke har fysisk kontakt eller kan være sammen, kan også oppleves som 
vanskelig. Ensomhet, usikkerhet og frykt om framtida kan melde seg. Fortsett å gi rom for 
barn og unge til å snakke. Mange nettsider gir råd til foreldre. Denne hos HelseNorge 
anbefales av barneombudet https://helsenorge.no/koronavirus/barn-og-gravide#Slik-snakker-
du-med-barn-og-unge-om-korona 
 
Det lokale hjelpeapparatet er også til disposisjon. Lierne kommune har lagt ut denne samlinga 
av informasjon på sine nettsider  https://www.lierne.kommune.no/_f/p3/i7cc621ef-ec16-449e-
8979-5c6eaae50d2d/telefonoversikt-trenger-du-noen-a-snakke-med.pdf Minner i den 
forbindelse også om at skolehelsetjenesten har opprettet en side på Facebook som kan 
benyttes.  
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Elever og foreldre kan også kontakte undertegnede gjennom påsken hvis behov. 
 
 
På vegne av alle oss på Stortangen skole vil jeg med dette ønske alle elever og foreldre en god 
påske! 
 
 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
Jon S. Pedersen /sign 
rektor 
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