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UKESINFORMASJON UKE 16, FREDAG 17.APRIL 2020 
 

Så er allerede den første korte skoleuka etter påske lagt bak oss. Det var, til tross for 

hjemmeskole, godt å komme i gang igjen etter påskeferien. Selv om ikke skoledagene er de 

samme når verken elever eller ansatte fysisk er tilstede på skolen, foregår det et godt 

læringsarbeid hjemme. Sjelden er kontakt- og faglærere mer tilgjengelig enn nå for elever og 

foreldre – i praksis et tastetrykk unna. Forholdene skulle ligge meget vel til rette for å avklare 

arbeidsmengde, få hjelp og gjøre tilpasninger direkte med lærerne. Foreldre har en viktig rolle 

i å følge opp sine barn og ungdommer. Ha forventninger og still krav, engasjer deg i 

skolearbeidet – spør og vær nysgjerrig. Som tidligere nevnt er skolen takknemlig for innspill 

om arbeidsmengde. Ta kontakt med lærerne ved spørsmål.  

 

Før påske fikk vi beskjed om at landets skoler åpnes gradvis. Først ut er SFO og 1.-4.årstrinn 

fra og med mandag 27.april 2020. Vi venter nå på en veileder fra myndighetene som skal 

skissere smittevernhensyn, gruppestørrelse, omfang av skoletilbud og organisering for å 

nevne noe. Veilederen er rett rundt hjørnet, og vi kommer til å bruke neste uke for å planlegge 

gjenåpning i tett dialog med smittevernlegen i Lierne kommune. Håpet er at vi kan åpne 

skolen fra mandag 27.april 2020, men det er sentralt åpnet for at oppstart kan utsettes for å gi 

kommuner og skoler nok tid til å organisere skoletilbudet. Informasjon blir sendt ut via VFS 

og lagt på skolens nettside. 

 

I påsken ble det foretatt en kartlegging av tilgjengelig datautstyr hjemme for elever på 1.-

4.årstrinn. Takk for svar. Samtlige av våre elever kan nå være på nett hjemmefra, og også de 

yngste klassene prøver ut Teams som kommunikasjonskanal. Spørsmål om brukernavn og 

passord rettes til undertegnede som kan sette nye passord hvis elevene har glemt. 

 

Vi har fått melding fra foreldre om at våre yngre elever har blitt kontaktet (på chat eller video) 

av elever fra annen skole i en nabokommune. Dette er teknisk mulig ettersom skolene i Indre 

Namdal og Snåsa samarbeider om IKT-løsningen for skolene. Jeg vil gjerne ha beskjed med 

navn på de elever fra andre kommuner, slik at jeg kan følge opp dette med mine 

rektorkollegaer.  

 

Skolen oppretter, og legger elevene til i de teamene som trengs til skolearbeid. Elever skal 

ikke opprette egne team. Vi vil gjerne ha beskjed dersom foreldre oppdager at elever er lagt til 

i team som skolen ikke har opprettet.  

 

Veien til god digital dannelse går gjennom utvikling av gode holdninger, ikke forbud. Det er 

forståelig at elever nå med tilgang til datautstyr vil utforske mulighetene i blant annet Teams. 



I perioden vi er inne i nå har ikke elevene fysisk kontakt. Via blant annet Teams har elevene 

mulighet til positiv sosial kontakt med venner og venninner, som kan være både etterlengtet 

kjærkomment. Som ellers oppfordres foreldre til å være aktivt opptatt av elevers aktivitet på 

digitale flater, også Teams. Be om å få se logg over chat- og samtaleaktivitet, og snakk med 

barn og ungdommer om opptreden på nett. Ring en klassekamerat du ikke har snakke med på 

en stund, eller send en hyggelig melding til noen som trenger det.  

 

 

Jeg vil også minne om nettsider som gir råd til foreldre i denne koronatid. 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 står også til disposisjon. På Lierne kommune sine nettsider ligger 

informasjon samlet https://www.lierne.kommune.no/_f/p3/i7cc621ef-ec16-449e-8979-

5c6eaae50d2d/telefonoversikt-trenger-du-noen-a-snakke-med.pdf Minner også om at 

skolehelsetjenesten har opprettet egen side på Facebook som kan benyttes.  

 

 

Ønsker alle elever, foreldre og ansatte en riktig god helg! 

 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

Jon S. Pedersen /sign 

rektor 
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