
Tysværskolen informerer i forbindelse med stenging av skolene mars 2021 

Henting av bøker/utstyr 

Grunnet smittefare er det strenge restriksjoner når det gjelder å slippe folk inn på skolen. Ta kontakt med 

administrasjonen om du absolutt trenger å hente noe, så ordnes det etter avtale. 

Kontakt med skolen 
Kontakt- og timelærere er tilgjengelige i de vanlige kanaler i ordinær arbeidstid.  

Man kan i tillegg nå administrasjonen pr. telefon i samme tidsrom. Kontaktinfo for skolene finner du her. 

Praktisk informasjon om skolehverdagen 
Arbeidsdagen starter for lærerne kl 08:30 og fram til klokka 09:00 blir oppmøte i klassene registrert. 
Skoledagen starter for elevene kl 09:00.  
 
Anbefalt hovedramme for skolene er slik:  
 

 1.-4. trinn: to klokketimer arbeid (60 min) hver dag, delt inn i tre økter:                
o Arbeidsøkt 
o Økt med fysisk aktivitet/lek 
o Arbeidsøkt – gjerne med fokus på lesing og innleveringsarbeid. 

 

 5.-7. trinn: tre klokketimer arbeid (60 min) hver dag, delt inn i økter etter avtale med lærer 
 

 8.-10.trinn: to økter på 90 min hver dag, delt inn i økter etter avtale med lærer 

 
Alle elever skal være i kontakt med kontaktlærer (evt en annen pedagog) hver dag, slik at det sikres at de blir 
fulgt opp, er pålogget og klar for skoleøktene. Lærerne informerer om hvilke digitale verktøy de bruker for å 
kommunisere med klassen.  

Særskilt tilbud 
Skolen skal sørge for et særskilt tilbud til barn av personell med kritiske samfunnsfunksjoner, barn med 
særlige omsorgsbehov og spesielt sårbare barn. Elever som er på skolen skal i størst mulig grad delta i 
samme undervisningsopplegg som elevene som er hjemme. Alternativt et tilsvarende opplegg. Den enkelte 
skole informerer nærmere om disse ordningene.  

Arbeidsøkter 
Hver skole har ramme for elevene på sin skole. Den enkelte lærer avtaler arbeidsøkter og organisering med 
sin klasse/kohort. Dette kan være start-/ sluttider, tidspunkt for innleveringer og kontakt med lærer, 
timeplan og fag.  
 

https://www.tysver.kommune.no/skule-og-utdanning/skular-i-tysvaer/


Vi gjør dette sammen  

(tips til hjemmeskole) 

Vi tar vare på hverandre! 

Det er lurt å dele dagen inn i faste rutiner:  

 En tid for å gjøre skolearbeid -  det er ikke ferie 

 En tid for å spis sammen 

 En tid for å leke, ha pause 
 

Foresatte har noen plikter: 

 Følge opp skolearbeid til ungene, hver dag 

 Gi beskjed om elever er syke og om de er i karantene 

 

Vær oppmerksom på: 

 At barn kan trenge å snakke om det som skjer nå 

 At barn kan kjenne seg ensomme når en ikke kan treffe andre på skolen 

 At vi alle kan bli ekstra irriterte eller frustrerte på situasjonen uten at vi helt vet hvorfor 

Muligheter: 

 Gå turer sammen, være ute i naturen 

 Ha husarbeid på timeplanen, laga mat, rydda og vaske sammen 

 Spille spill sammen 

 Ringe/Skype/Facetime/Zoom/Teams til hverandre 

 Kjenner du noen som kan ha det vanskelig - ta kontakt!   

 


