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KORONA OG SMITTEVERN 

Skolen påvirkes som resten av verden av en pandemien vi er inne i, og følger 
nøye de retningslinjer for smittevern som til enhver tid gjelder i samfunnet i 
tett dialog med smittevernkontakten i bydelen. Ved tegn på symptomer må 
også lærere holde seg hjemme, dette fører til mer fravær enn tidligere. Dersom 
ditt barns kontaktlærer er borte skal foreldre forholder seg til den andre 
kontaktlæreren på trinnet. Sosiallærer kan også kontaktes ved behov. Skolen 
hadde en evaluering av hjemmeskole for 5-7.trinn i uke 50. Vi håper alle 
benyttet anledningen og svarte på denne undersøkelsen og som bidrar til at 
skolen kan tilrettelegge hjemmeundervisningen best mulig i tiden som 
kommer. 

INFORMASJONSFLYT SKOLE-HJEM 

Det kommer jevnlig tilbakemeldinger fra foreldre om forvirring omkring 
kommunikasjonslinjer mellom skolen og hjemmene. FAU er i dialog med 
skolen angående informasjonsflyt og vil følge opp dette med mål om mer 
enhetlig strategi for alle trinn. 

NASJONALE PRØVER 

Resultatene fra årets nasjonale prøver på 5. trinn viser at elevene gjør det godt 
i engelsk, men har litt svakere resultater i norsk og matematikk. Skolen har nå 
startet med å jobbe veldig systematisk med lesing og leseforståelse fra 1. trinn 
og gjennom hele skoleløpet. De vil implementere en tilsvarende plan for 
matematikk fra våren av.  

LEKSER 

Det har kommet inn hjertesukk fra foreldre på at de ulike trinnene har svært 
ulike system for lekser og bruk av Showbie. Dette er meldt videre til skolens 
ledelse fra FAU. Skolen melder at de jobber med harmonisering av lekser, og 
kan informere om at fra 2021 vil innføres like lekseplaner på alle trinn. 

BARNEVAKTEN.NO  

Barnevakten.no har holdt foredrag om nettvett for barna og foreldrene til 4. 
trinn. Foreldre har etterspurt retningslinjer for nettvett fra FAU. FAU har ikke 
utarbeidet noe konkret angående dette, men anbefaler at foresatte forholder 
seg til de aldergrenser som er satt for den enkelte APP en eller spillet.  

                   

KONTAKT FAU 

FAU vil gjerne ha innspill fra 

dere foresatte til saker som 

burde vært oppe til diskusjon 

både internt i FAU og mellom 

FAU og skolen.  

Kontakt oss på:  

lusetjernfau@gmail.com 

  

 

 

 

Med ønske om en fin og frisk 

juletid 
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