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Alle elever
Alle foresatte

Vår dato:

13.03.20

Digital skolehverdag
Skolen er som kjent stengt frem til og med mandag 30.03. Undervisningen skal fremdeles opprettholdes
og ansatte ved skolen har det siste døgnet jobbet frem et best mulig tilbud som vi her vi redegjøre for.
Det er viktig at vi alle ser på dette som en mulighet til å gjøre det best mulig innenfor våre nye
arbeidsbetingelser med nye undervisningsmetoder. Vi som jobber på skolen vil gjøre vårt ytterste for at
opplæringen skal bli best mulig for dere elever og forventer at dere deltar med samme innstilling.
 Nye timeplaner
Eksisterende timeplan opphører. Skolen ønske å tilpasse nye arbeidsmetoder og bolklegger
fagdager med fire undervisningstimer i enkelte fag (se egen timeplan). I dette har vi prioritert
vekk praktiske fag som for eksempel toppidrett, og fokusert på å legge fag som lettere kan legges
i det nye systemet. Dersom vi kommer tilbake til normal skolehverdag etter påske kan vi fint ta
igjen tapt undervisningstid i de praktiske fagene.
Det er pliktige oppmøte på den digitale undervisningen.
Fredager legges som studiedager hvor dere kan bli innkalt på videokonferanser med fremlegging
av gruppeoppgaver, muntlig høring av faglærer, elevrådsmøter, basismøter og så videre. Denne
dagen skal også brukes mye fritt av dere hvor dere kan og bør kontakte faglærere for å få den
veiledningen dere behøver.


Digitale klasserom
Viktige arenaer fremover blir IT`s Learning (ITL) og TEAMS. I stedet for å møte i et fysisk
klasserom må dere som elever nå logge inn i et digitalt klasserom. I alle faggrupper blir det
opprettet en chatgruppe i TEAMS av faglærer. Faglærer vil da starte hver time med å starte en
videokonferanse med dere. Timene vil variere i arbeidsmetoder og det er viktig at dere til enhver
tid er oppdatert på hva som gjelder.



Dette må du som elev:
 Sjekk om det er installert TEAMS på din PC. Dersom ikke følg oppskrift for det:
https://teams.microsoft.com/downloads
 Vi anbefaler at dere i tillegg har installert TEAMS og ITL på mobil
 Innlogging TEAMS:
 Brukernavn: Feidebrukernavn@o365.mrvgs.no
 Passord: Feidepassord
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Kontaktpersoner:
Dette er en krevende tid hvor våre behov er svært individuelt. Noen er redde og noen ønsker mer
informasjon. Skolen har gode ressurspersoner innenfor helse som jeg oppfordrer dere til å
kontakte ved behov.
Helsesykepleiere i kommunen kan kontaktes på følgende telefoner:
- 96226866 (Karin)
- 96226870(Marit)
- 46830425 (Lise I)




Rådgiver: Bjørn Rolland Mob: 41560930
IT-support: Reidun Halle Mob: 41518542
Rektor: Øystein Bråthen Mob: 41615642

Første nye skoledag er mandag 16.03. Vi starter skoledagen med basismøte 08.30 hvor kontaktlærer vil gi
dere mer informasjon og hjelpe dere i gang med nye rutiner.
Dere som elever må være forberedt på nye undervisningsmetoder, nye vurderingsformer og en litt
annerledes skolehverdag, men følger vanlige regler for oppmøte og fravær.
Kontaktlærer vil i løpet av helgen dele ny timeplan med dere som vil være gjeldende i to uker.

Med hilsen

Øystein Bråthen
Rektor
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