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Informasjon til elever og foresatte 
Digital undervisning for Ullern-elever framover 
 
Vi er klare for digitale klasserom fom. mandag 16. mars kl. 08.15. Vi følger vanlig timeplan. Under 
følger informasjonen om hva det innebærer. Alle elever må sette seg inn i informasjonen og følge 
opp forpliktelsene. I første omgang gjelder rammene under fram til fredag 27. mars.  
 
Its: Som vanlig vil læreren bruke its til å dele periodeplaner med elevene, og her vil en finne informasjon om 
arbeidsoppgaver. I its leverer elevene også inn arbeid.  
 
Teams: Vi bruker programvare fra Office 365. Alle elever og ansatte har tilgang til Teams på sin PC/Mac. Før 
helga sender vi ut en enkel brukermanual til elevene på skolemail. Testene vi har gjennomført viser at 
elevene lærer seg det fort.  
 
Forpliktelser for elever som ikke er syke 

- Vi følger vanlig timeplan. De første 30 minuttene av hver undervisningsøkt vil lærer være tilgjengelig 
i Teams. Alle elever må sørge for å ha nettilgang slik at en kan delta. Vi ber om forståelse for at 
lærere kan måtte flytte på økt eller gjøre om på innhold, for noen kan bli syke eller måtte prioritere 
å ivareta sine nærmeste.  

- Når økten starter, må hver elev tilkjennegi at de er tilstede ved å kommentere i møtechat eller 
lignende. De som ikke gjør det, blir registrert fravær for. Skulle en streve med pålogging, må en raskt 
gi beskjed til lærer via meldingsverktøyet.  

- 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. Blir ikke arbeid levert, setter lærer 
ordensanmerkning, med mindre informasjon fra elev og foresatte forteller om viktige grunner til at 
arbeid ikke kom i tide.  

- Har elev spørsmål til lærer utenfor møtepunktet i tråd med timeplanen, kan du sende det via 
meldingsverktøyet eller skolemailen.  

- Elever må sjekke skolemailen sin daglig, for der kan det komme viktig informasjon.   
 
Fraværsoppfølging: Lærerne fører fravær i alle økter. Skulle eleven bli syk og ikke kunne delta i digital 
undervisning, sender foresatte/eleven selv (avhengig av om elev er under eller over 18 år) beskjed til 
kontaktlærer, som da vil registrere fravær slik at andre lærere blir klar over det.  
 
Annen informasjon 

- Opptak hentet fra arbeid/dialog i Teams skal ikke deles med andre. Vi forholder oss til de samme 
reglene for deling som i det vanlige klasserommet.  

- Skulle eleven ikke finne programvaren på sin PC/Mac, kan en logge inn på Portalen og finne 
onlineversjon under Office 365, kan en logge inn på onlineversjon og bruke den.  

 
Skoleledelsen har forståelse for at elever og ansatte kan trenge litt tid for å beherske Teams godt. Vi prøver 
så godt vi kan å justere opplegget etter behov, og vi vil i tilfelle komme tilbake med nærmere informasjon.  
 
Mvh.  
Skoleledelsen  


