Til foreldre og foresatte i Stangeskolen
Stange 18.09.20

Informasjon om opplæring til elever som ikke kan møte på skolen
Gjennom høsten vil vi ha et høyere fravær fra ordinær undervisning enn det som er normalt. I
dette informasjonsskrivet vil vi gjøre rede for hvordan Stangeskolen legger til rette for
opplæring for elever som – grunnet sykdom - må være borte fra skolen i kortere eller lengre
perioder.
Dersom en elev må være hjemme i mer enn en uke grunnet sykdom eller karanteneregler, vil
skolen legge til rette for at eleven kan få opplæring hjemme. En slik opplæring vil primært gis i
form av hjemmeoppgaver, og vi vil så langt det er mulig sørge for at elever som er hjemme kan
følge klassens planer. Lærerne vil ta hensyn til elevens alder og utviklingsnivå i arbeidet med å
tilpasse opplæringen.
I enkelte tilfeller vil lærer også gi noe oppfølging via teams.
Vi ønsker å kunne legge til rette for opplæring hjemme så raskt som mulig i de tilfellene det er
aktuelt. Det er derfor viktig med en god dialog mellom hjem og skole.
Dersom en elev må være hjemme under en uke grunnet sykdom, vil det ikke gis noen særskilt
form for oppfølging. Vi oppfordrer imidlertid alltid elever som må være hjemme, uansett hva
fraværet skyldes, til å gjøre noe skolearbeid dersom allmenntilstanden tillater det.
Det er viktig å understreke at læring i skolen følger et «spiralprinsipp». Dersom en elev er
borte fra skolen en dag hvor et tema gjennomgås, betyr ikke det at eleven mister dette temaet.
Samme tema vil komme igjen opptil flere ganger gjennom opplæringsløpet.
Kunnskapsdepartementet har sammen med Utdanningsdirektoratet utarbeidet retningslinjer for
opplæring til elever som ikke kan møte på skolen. Denne informasjonen er styrende for
hvordan vi løser dette i Stangeskolen. Disse retningslinjene kan dere finne her.
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