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Alle skolene i Nome stenges fra og med fredag 13.mars og foreløpig frem til 26. mars.   

Dette er en spesiell situasjon for oss alle! 

Eleven kan komme innom for å hente bøker og materiell mandag 16. mars mellom kl. 09.00 – 12.00. De kan 
også få låne med seg bøker fra skolebiblioteket. 

 
Holla 10-årige skole starter opp med digitale klasserom fra og med mandag 16. mars. Elevene har rett til å få 
opplæring selv om de ikke er på skolen. Kontaktlærer i samarbeid med faglærere lager undervisningsopplegg 
som elevene kan gjennomføre hjemmefra fra og med mandag 16.mars. 

 

Foresatte vil få tilsendt SMS i Visma med praktisk informasjon om hvordan dette skal gjennomføres i løpet av 

fredag 13. mars. Dette blir en helt ny situasjon, og vi må alle gjøre vårt beste for å få det til å fungere best 

mulig. Vi forstår at det er krevende for familiene å gjennomføre hjemmeundervisning. Vi velger derfor å lage 

følgende struktur for alle våre elever: 

Foresatte til elevene fra 1. til 4. trinn vil få melding på Visma/SMS hver dag kl. 09.00 hva de skal jobbe med 

denne dagen. 

Elevene fra 5. til 10. trinn logger seg på hver dag kl. 08.30 for å sjekke Zokrates og Teams og jobbe med 

skolearbeid.  Da vil lærer være tilgjengelig fram til kl. 14.15.  Det er viktig at foresatte sier ifra til kontaktlærer 

dersom dere ikke har Internett-tilgang hjemme. 

 

Hver dag vil bestå av fag-/temaøkter i tillegg til en lesestund og en fysisk aktivitet/musikk/praktisk arbeid. 

Øktene vil ha variasjon i fag-/temaområder og metode, og tilpasses de ulike alderstrinnene/elevgruppene. 

Lærere har fra mandag 16.mars hjemmekontor og skal følge opp undervisningen hjemmefra så lenge skolene 
er stengt. Lærere vil være tilgjengelig på mail og telefon i arbeidstiden.  

 

Utviklingssamtaler, foreldremøter og andre planlagte møter samt innskriving av nye førsteklassinger vil utgå.  
 

Vi vil fortløpende informere via SMS i Visma og oppfordrer dere til å følge med på skolens hjemmesider. 

Tilsynsordning vil være åpent for elever på trinn 1 til 4 hvor begge foreldrene er i en av de 15 kategoriene for 
samfunnsmessige viktige funksjoner. Ta kontakt med skolen ved behov for tilsyn. 

Kontoret vil være bemannet hver dag mellom kl. 08.00 og 16.00. 

 

Ta godt vare på hverandre! 

 

Hilsen ledelsen ved Holla 10-årige skole 

 


