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Digital undervisning for OHG-elever 

 

En annerledes skolehverdag 

Til alle elever, lærere, foresatte og ansatte. Skolen vår har blitt vedtatt stengt fra og 

med idag, fredag 13.mars. Foreløpig er vi varslet stengt i 14 dager, men dette vil trolig 

utvides. Elevene har nå hentet med seg PC og alle lærebøkene sine. Skolen er stengt for 

undervisning, men det er mulig etter avtale å komme innom hvis man mangler noe 

utstyr. Alle må nå forberede seg på at det vil foregå hjemmeundervisning i en lengre 

periode fremover.  

Forventninger til elever og skolen  

OHG-elevene har krav på undervisning, og vi som skole har plikt til å legge til rette for 

læring. Vi tilstreber oss å fortsette å følge timeplanen i den grad det lar seg gjøre, men 

ser i starten at det vil ta litt tid før vi har struktuen helt på plass. Vi minner også om at 

mange av våre lærere nå gir undervisning under litt andre rammer, f.eks med pass av 

egne barn hjemme.  

Elever og skole har et gjensidig ansvar. Vi må sammen jobbe for at opplæringen 

gjennomføres og at alle elever har et bredt nok vurderingsgrunnlag til at læreren skal 

kunne sette standpunktkarakterer. Det er viktig å understreke at elevene er pålagt å 

«møte» til den virtuelle opplæringen det legges opp til i hjemmeundervisningsperioden. 

Elevene må være tilgjengelige og pålogget i alle økter de har undervisning, Videre må  

elevene følge med på beskjeder om innleveringer og frister. Lærerne vil jevnlig be om 

innleveringer for å sjekke at elevene jobber med skolearbeid, men ikke minst for å kunne 

justere innhold i planer ut fra hva elevene viser at de forstår og ikke.  

Elever må sjekke skolemail, portalmeldinger og ITS daglig, for der kommer det viktig 

informasjon.  

 

Det er fortsatt viktig med nærvær i undervisningen: Lærerne vil følge nøye med på 

aktivitet og innleveringer på de ulike plattformene. Manglende deltagelse påvirker 

vurderingsgrunnlaget, ordenskarakter og generelt faglig grunnlag. Skulle eleven bli syk 

og ikke kunne delta i hjemmeundervisning, sender foresatte/eleven selv (avhengig av om 

elev er under eller over 18 år) beskjed til sin kontaktlærer.   



 

Hjemmeundervisningen vil foregå på ulike måter 

ITS: Som vanlig vil læreren bruke its til å dele undervisningsopplegg med elevene, og her 

vil en finne informasjon om arbeidsoppgaver og undervisningsmateriell. I ITS leverer 

elevene også inn arbeid.  

Teams: Vi er i startgropa med å bruke Teams, som er en programvare fra Office 365. 

Alle ansatte har fått enkel brukermanual, og vi ser at elevene lærer seg dette fort.  

Skype for business: Alle elever og lærere har dette på sine skolepc'er. Det er et nyttig 

hjelpemiddel for kommunikasjon.  

Fokus fremover er å sikre god læring og progresjon i fagene våre, og etter hvert vil 

behovet for vurderinger melde seg. Vurderinger må legges opp under den forutsetning 

at alle hjelpemidler er tillatt. Vurderingene må dermed teste kompetanse i større grad 

enn ren kunnskap. Elevene vil i større grad nå bli testet i sine evner til å sammenligne, 

teste, drøfte, reflektere, analysere, produsere osv. Lærerne skal være tydelig på hva 

som er aktiviteter og underveisvurderinger som gjøres for læring, og hva som er 

vurderingsgrunnlag til standpunktkarakteren. Som i en vanlig situasjon, er det læreren 

som bestemmer hvilke rammer som gjelder for vurderinger. Her må vi nå tenke kreativt 

med tanke på oppgavetyper og form.  

Viktig å huske på i den kommende perioden 

 Arbeidsmengden må tilpasses til det man kan forvente 

 Som i en vanlig skolehverdag vil noen elever har behov for mer individuelt 

tilpasset opplæring. Det er viktig at lærer og elev er i dialog om dette 

 Lærerne har ikke noe mål om å slite ut elevene, men sørge for en kontinuitet og 

god læring i den kommende perioden 

 Det er forskjell på aktiviteter og vurderingssituasjoner 

 Lærer vil gi tydelig beskjed om når det er vurdering.   

Vi ønsker hverandre lykke til med en svært annerledes skolehverdag de neste ukene-  

det blir spennende å utforske undervisning innenfor andre rammer enn vanlig.  

Ta gjerne kontakt med oss hvis dere lurer på noe. Ta vare på hverandre.  

    

Camilla K. Mehl         Tone Fairway 

Rektor          Ass. rektor 


