Om hjemmeskole – bokmål

Informasjon om hjemmeskole
På grunn av koronasmitte er skoler i Norge stengt. Selv om skolene er stengt, har ikke undervisningen
stoppet. At skolene er stengt, betyr at lærere og myndighetene i Norge må finne andre måter
elevene kan ha undervisning på. Elever i Norge skal ikke miste undervisning på grunn av at de ikke
kan møte hverandre på skolen.

Hva er hjemmeskole?
Hjemmeskole betyr at elevene skal få undervisning mens de er hjemme. Det er skolen og lærerne
som har ansvaret for at elevene får undervisning og oppgaver. Skolen skal ha kontakt med eleven og
sørge for at eleven vet hva han eller hun skal gjøre og hvordan det skal gjøres.

Hvordan foregår hjemmeskole?
Det er forskjellig fra skole til skole og lærer til lærer hvordan undervisningen foregår, og elevene kan
få forskjellige oppgaver. Noen lærere snakker med elevene ved hjelp av ulike programmer på pc,
nettbrett eller per telefon. Det er ikke sikkert læreren kan snakke med alle elevene hver dag, da får
de beskjed om dagens skolearbeid på e-post eller på andre måter.

Hvorfor går noen på skolen selv om den er stengt?
Selv om skolene er stengt for de fleste, er det likevel noen av de yngste elevene som får lov til å gå på
skolen. Dette er barn som har foresatte som arbeider i virksomheter med kritiske og viktige
samfunnsfunksjoner. Foresatte må avklare dette med skolen.
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Når kan elevene komme tilbake på skolen?
Det er regjeringen som bestemmer når skolene åpner igjen. De har bestemt at det er de yngste
elevene som får komme tilbake først. Det vil bli laget regler om hvordan elevene kan være sammen i
klasserommene, friminuttene og på eventuelle andre steder undervisningen foregår, som for
eksempel på uteskole. Reglene skal forhindre at elever og ansatte smitter hverandre. Skolen skal
informere foreldrene om når og hvordan elevene kan komme tilbake på skolen.

Hvordan kan elevene holde kontakten med skolen og klassekamerater
når de ikke møter hverandre hver dag?
Nå som elevene ikke treffer vennene sine like mye som før, kan de ta i bruk digitale verktøy for å
holde kontakten med hverandre, for det er hyggelig å se hverandre selv om skolene er stengt. Det er
viktig at elevene møter opp når læreren har undervisning over telefon, pc eller nettbrett, slik at de
får nødvendig oppfølging fra læreren.

Les mer på helsenorge.no om gradvis åpning av skoler på flere språk
https://helsenorge.no/koronavirus/informasjon-pa-andre-sprak
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