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Digital undervisning og hjemmeskole for OHG-

elever – noen refleksjoner etter første uke 

Én skoleuke er tilbakelagt  

Kjære alle elever, lærere, foresatte og øvrige ansatte. Skolen vår har vært stengt i kun 

en uke, men jeg tror mange føler at denne perioden har vart mye lenger enn dette!  Jeg 

er både stolt og imponert over hvordan vi alle har klart å tilpasse oss en litt rar og 

spesiell ny hverdag, og ikke minst hvordan vi har økt vår kompetanse på digitale verktøy 

– til tross en del tekniske utfordringer hele uka. 

I tillegg følger kontaktlærerne og faglærerne tett opp og tar kontakt med elever som 

ikke er til stede i det digitale rommet eller som ikke leverer arbeidskrav og oppgaver. 

Her vet vi at dere foresatte også er til stor hjelp. Takk for et godt samarbeid her.  

Det er ikke bekreftet når skolene åpner igjen (eller hva som skjer med eksamen), så vi  

forholder oss derfor til at skolen er stengt til og med 26.mars i første omgang. Vi 

forholder oss til myndighetenes instrukser og anbefalinger, og informerer dere så snart 

det blir endringer.   

Noen læringspunkter så langt 

Vi har hatt mange interne Teams- og telefonmøter denne uka, kontaktlærerne er i 

diaolog med sine klasser, faglærere følger opp og sikrer progresjon i de ulike fag, og 

skolens ledelse har prøvd å holde skolehverdagen så normal som mulig. Det er også tett 

dialog med skolens elevrådsstyre. Elevstemmen er viktig for oss.  

Mange elever opplever et høyt arbeidspress i flere fag, og særlig Vg3-elever opplever at 

de "sitter og skriver på innleveringer". Andre sliter med å få oversikt. Her er kanskje 

Vg1-elever og sårbare elever mer utsatt.  

Lærerne jobber iherdig med å dele og hjelpe hverandre med å finne frem til 

nettressurser som kan gi variasjon og undervisningsopplegg der elever gjør andre 

aktiviteter enn skriving. Vi er klar over at digital undervisning ikke bare er innleveringer, 

men jeg tror det er viktig at vi alle er litt tålmodige og rause overfor hverandre i denne 

perioden. Husk at flere av lærerne våre også driver barnehage og hjemmeskole for egne 



barn samtidig som de forsøker å ivareta elevene på en best mulig måte – så her skal vi 

sammen finne en best mulig form for alle.  

I tillegg er Teams nytt for både for elever og lærere – så dette må vi ta hensyn til og 

forklare ekstra godt hvordan man skal få til.  

Vi må balansere faglig progresjon og opplevelse av mestring hos elevene våre 

Vår målsetning er å planlegge for mindre omfattende oppgaver i hver økt, mer varierte 

arbeidsformer og være bevisst å legge ut et opplegg for timen med arbeidsoppgaver. Et 

fokus må være at de fleste innleveringer er arbeidsoppgaver som elvene gjør ferdig i 

timen - akkurat som elevene gjør til vanlig på skolen. Disse innleveringene er for at 

læreren skal se hva elevene har forstått, og hvordan gruppen kan arbeide videre neste 

økt.  

Hjertetelefon – vi er her for elevene   

Vi tenker svært mye på elevene våre, selv om vi nå ikke sees hver dag. Gå gjerne inn på 

skolens hjemmesider. På første siden finner dere en sak som heter "Hjertetelefoner", 

der finner dere alle kontaktopplysningene du trenger til skolens rådgiverteam. I tillegg 

ligger kontaktdata til skolens ledelse og pedagogisk personell under "Om skolen". 

Skolens kontor er også oppe hver dag. Dere kan bare ringe - så skal vi hjelpe dere med 

det dere lurer på.  

Ønsker alle en god helg i det fine været – ta vare på hverandre.  
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