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Rammeverk for nettbasert opplæring ved Skaun ungdomsskole 
Januar 2021 

 

Som alle har fått med seg har Skaun ungdomsskole gått over til rødt nivå i trafikklysmodellen som vi 
følger. Fra 4. januar har vi derfor innført delvis nettbasert opplæring, der enkelttrinn med elever er på 
skolen frem til ny vurdering fra 31. Januar. 
 
Vi jobber ut fra dette rammeverket for hvordan ansatte ved SUS driver nettbasert opplæring i denne 
perioden. Det er basert på erfaringer vi gjorde på vårhalvåret i forrige skoleår og situasjonen som vi er i 
nå. 
 
Vi prioriterer de to første ukene oppmøte på skolen for tiende trinn som er her onsdag og torsdag i 
Uke 1, og tirsdag, torsdag og fredag i Uke 2. Åttende trinn er her tirsdag i Uke 1 og mandag i Uke 2. 
Niende trinn er på skolen fredag i Uke 1 og onsdag i Uke 2.  
 
I uke tre og fire er fordelingen av hvem som er på skolen slik: Åttende trinn har skole på skolen 
mandag og onsdag i Uke 3 og mandag og onsdag i Uke 4. Niende trinn er på skolen tirsdag i Uke 3 og 
tirsdag og torsdag i Uke 4. Planleggingsdagen som står i skoleruta onsdag 20. januar blir flyttet. 
 
I tillegg er det elever som ut fra spesielle hensyn har flere skoledager på skolen og i tilknytning til 
alternative arenaer. Elever som ikke er på skolen har hjemmeundervisning. Så snart vi får beskjed om 
hva som gjelder fra 31. januar vil vi kommunisere det tydelig.  
 
Vår felles viktige oppgave er nå å begrense spredning av viruset. Alle bør derfor jevnlig besøke og følge 
råd fra Folkehelseinstituttets nettsider med fakta, råd og tiltak. 
 
Skolen forholder seg også til Utdanningsdirektoratets informasjon om tiltak i skolen. 
https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-
koronaviruset/   

 
Det er også mye nyttig informasjon på kommunens egen hjemmeside www.skaun.kommune.no  

 
Rammeverk for nettbasert undervisning ved SUS: 

- Dagene elevene er på skolen går i all hovedsak som vanlig med fag og timer. Oppstart og 
avslutning av dagen og transport til og fra skolen går som vanlig selv om vi er færre elever i 
bygget. Klassene er spredt i hele bygget, så hver klasse har et eget hjemmeområde. Det er i 
friminutt elevene kan møtes på tvers av kohortene (klassene), da med god avstand ute. 
  

- Skolen bruker Teams eller telefon til faglige opplegg/oppgaver/egenarbeid/kommunikasjon 
med elever. Detaljer om dette gis av lærerne. 
 

- Skolen bruker Schoollink som hovedkanal for kontakt med foresatte. 

 
 

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/
https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/
https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/
http://www.skaun.kommune.no/
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- Tenk hygiene også i digital kommunikasjon. Det er viktig at vi holder chattekanaler med info så 
rene som mulig (unngå for eksempel overdreven bruk av emojier o.l).  

o Et godt råd i all digital kommunikasjon: Tenk, Skriv, Tenk, Send (TSTS). 
o Vi ønsker en god og trivelig dialog med elever og foresatte. 
o Vi slår hardt ned på og kontakter foresatte til involverte i eventuell krenkende eller på 

andre måter skadelig bruk av våre kommunikasjonskanaler på Teams. 
 

- Alle klasser får tilsendt ukeplan fra kontaktlærere og det går også ut på schoollink til foresatte. 
 

- Elever med vedtak om spesialundervisning får tilpasset undervisning også i hjemmeskole. 
 

- Opplæringen i hjemmeskole foregår i tidsrommene 09.00-11.00 og 12.00-14.00. 
Hovedforskjellen er at den nå foregår på en annen arena enn tidligere. 
 

- I elevenes opplæringstid er det forventet at minst en av aktuelle lærere (kontaktlærere eller 
faglærere) er tilgjengelig for elevene på Teams. 

 

- Vi forventer at en av de ansatte med god relasjon til eleven er i kontakt i løpet av en dag. Hvis vi 
ikke oppnår kontakt med eleven, tas kontakt med foresatte. 
 

- Elevene vil få oppgaver som innebærer frisk luft! Vi minner da om viktigheten av smittevern 
hvis elevene treffer andre elever (se lenke fra FHI øverst i dette dokumentet). 
 

- Hvis videokonferanser eller annen digital undervisning er planlagt, så gjennomføres dette i 
opplæringstida til elevene – med mindre annet avtales og elevene er varslet. 
 

- Arild Opland vil være tilgjengelig for IT-support, enten via telefon 92657372, Schoollink eller 
Teams-chat.  
 

- Hvis elevene har innleveringer, men ubegrunnet ikke leverer innen fristen noteres dette og tas 
med i vurdering av ordenskarakter. 
 

- Foresatte melder «fravær» pga sykdom eller andre ting i Schoollink som vanlig. 
 

- Terminoppgjør utsettes til Uke 7 for åttende og niende trinn. For tiende trinn vil terminoppgjør 
med karakterer gå som planlagt i slutten av januar.  

 
Dette rammeverket vil bli justert ut fra situasjonen. Alle innspill fra elever og foresatte tas imot med 
takk. Vi ønsker også at det tas kontakt raskt hvis det skulle oppstå behov eller dere har spørsmål. 
Innenfor arbeidstiden er kontaktlærere, faglærere, ungdomsveiledere og ledelsen tilgjengelig. Utenfor 
arbeidstid er det fint om det tas direkte kontakt med rektor.  
 
Børsa, 12. januar 2021 
Erlend Moen  
Rektor Skaun ungdomsskole  
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