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Fredagsmail fra rektor i hjemmeundervisningens tid 
 
Det er en rart hvor fort man venner seg til nye rutiner. For meg starter dagen med 
hjemmekontor, oppdateringer og planlegging av dagen. Det er blitt normalt å kalle inn til 
møter på Teams og mye går fint an å ordne digitalt.  
Det jeg imidlertid ikke klarer å venne meg til, er en skole nærmest tom for elever og ansatte. 
Jeg jobber noe av tiden fra kontoret på skolen og da kjenner jeg på dette. En skole skal ikke 
være tom for elever og vi kjenner alle på savnet av liv og røre. Lærerne melder om det 
samme, de savner den vanlige hverdagen og gleder seg til at ting blir normalt igjen.  
 
Uansett må vi følge det som blir bestemt og delta i denne nasjonale dugnaden. FAU har 
gjennomført en mini-undersøkelse blant foresatte på de ulike trinnene og spurt om hvordan 
hjemmeundervisning og oppfølging fra lærere, assistenter og ledelse fungerer. 
Tilbakemeldingene var på høy måloppnåelse og vi kan si at de to første ukene har gått bra. 
Det er alltid ting som kan gjøres bedre og det tar vi med inn i det videre arbeidet. FAU-leder 
og jeg har jevnlig kontakt. Det skal vi fortsatt ha i perioden fram til påske. Er det saker dere 
vil melde fra om, så gjør det. Sjekk Facebook-siden til FAU (hvis dere er på FB). De ønsker 
konstruktiv dialog. 
 
Jeg regner med at dere alle følger med på de nasjonale retningslinjene og følger med på 
nyhetene. Det viktigste som er bestemt denne uka er: 

- Stengningen av skoler og barnehager gjelder fram til 13.04.20. 
- Alle barn som trenger det, skal få tilbud om tilsyn på skole / barnehage. Her følger vi 

nasjonale retningslinjer med tanke på hva som defineres som kritiske 
samfunnsfunksjoner + har spesiell oppfølging av de mest sårbare barna. 

- Eksamen (både muntlig og skriftlig) avlyses på 10.trinn. 
Når det gjelder avlysning av eksamen skal vi sammen finne løsninger på hvordan vi skal 
jobbe på 10. trinn resten av skoleåret. Nå blir det kun standpunktkarakterene som teller for 
inntak til videregående skole. Mer info om dette skal gis til dere som har elever på 10. trinn.  
 
Alle som har SFO-plass skal motta en info om betalingsfri måned via kommunalsjef. Følg det 
som står der! Ta kontakt hvis noe er uklart. 
 
Hjemmeundervisning har gått bra fram til nå, men vi aner at elevenes motivasjon kan synke 
jo lengre dette varer. Det blir viktig for oss og for dere foresatte å holde motet oppe og gjøre 
så godt dere kan. Vi skjønner at det ikke er lett å «undervise» egne barn og det er 
selvfølgelig vårt ansvar å gi opplegg som vi tror skal fungere best mulig.  
  

Tusen takk for god hjelp og velfortjent helg til alle sammen       

 
Hilsen 
Anne-Gry 


