Viktig informasjon rundt skolegang på ÅUS
- oppdatert 27.03.20 I og med at alle landets skoler ble stengt f.o.m. fredag 13.03.20, så er vi pliktig til å
gjennomføre fjernundervisning. Dette betyr at elevene ved ÅUS får vanlig undervisning og
oppgaver som de må jobbe med hjemme, i henhold til vedlagte øktplan. Dette foregår
digitalt, og Moodle blir brukt som informasjonskanal. Det er viktig å holde seg oppdatert
her daglig.
1. Opprop for alle elever med sine kontaktlærere foregår i Teams mellom kl. 0830-0845.
Elevene logger seg på i Office 365 med Feide-passordet sitt, finner appen Teams, og
gruppen som er kalt «Kontaktlærer». Finner innlegget og trykker «Bli med» eller «Møt
opp», eller tommel opp i chatten.
2. Kalenderen i Moodle vil til enhver tid fortelle elevene hva de skal gjøre i de ulike fagene
og øktene, samt hvilke frister som gjelder. Øktplanene kan bli justert underveis.
3. Midlertidig timeplan/øktplan er tilgjengelig under infotavla i Moodle.
4. Øktplanen er satt opp slik at elevene skal jobbe med de ulike fagene innenfor de
oppsatte øktene, og dersom frister ikke overholdes gjelder ordensreglementet ved ÅUS.
5. Dette er skolearbeid som skal gjøres i tiden 0830-1100 og 1200-1400, og er ikke
lekser. For eksempel: Oppgaver som står oppført onsdag, skal gjøres i skoletiden onsdag,
og ikke som lekser til onsdag. Opplegget legges ut samme dag, og samme økt som det
gjelder.
6. Legg merke til at vi har lagt til en times pause/lunsj midt i økta, mellom kl. 1100 og
1200. Det er viktig å ta seg små pauser gjennom dagen, gjør noe annet, spise, snakke
med venner, komme seg ut (med god avstand til andre) og litt bort fra skjermen.
7. Hvis frist ikke er oppgitt så gjelder kl. 11 for første økt, og kl. 14 for andre økt.
8. Dersom internett er nede, ta kontakt med faglærer via tlf., for å få tilgang til oppgavene.
Bruk kladdebok, ta bilde av arbeidet og send til faglærer.
9. Skolen fører ikke fravær i denne perioden, i henhold til retningslinjer fra Udir. Vi
oppfordrer likevel til at elevene melder ifra om sykdom eller av andre grunner er
forhindret fra å delta i opplæringen. Dette for å sikre vurderingsgrunnlag for termineller standpunktkarakter. Dersom oppgaver ikke gjøres eller leveres innen oppsatt frist,
kan eleven risikere å ikke få karakter i faget.
10. Det er viktig at elevene prøver så langt det er mulig å fullføre gitt arbeid slik at vi
opprettholder faglig progresjon. Når skolen starter igjen vil vi fortsette innholdet i de
ulike fagene i henhold til det som er gjort under fjernundervisningsperioden.
11. I fjernundervisningen vil det tilrettelegges for de elever som har behov for det, og de vil
få egne tilpassede oppgaver.

12. Alle lærerne er i hovedsak tilgjengelige og åpne for spørsmål i henhold til øktplanen.
Det er opprettet egne grupper i Teams. Sørg for å bli godt kjent med denne
læringsplattformen. Vi oppfordrer elevene til å benytte Teams for å kontakte faglærere
eller kontaktlærere enten som melding eller via oppringing. Utenom oppsatt øktplan,
svarer faglærer så fort de har anledning.
13. I denne perioden er det viktigere enn noen gang å ha en tett skole/hjem-dialog.
14. Ettersom fritidsaktiviteter også har blitt innstilt, så lag gjerne egne alternative planer for
hvordan dere vil bruke fritiden. Det kan f.eks. være viktig å lage regler og rutiner for
god regulering av skjermbruk for både barn og foreldre sammen hjemme i denne tid.
15. Mange barn og ungdom vil trenge hjelp til å motivere seg for læring i ukene vi nå går
inn i. Snakk sammen hjemme om viktigheten av å opprettholde kontakt med skolen og
venner digitalt for å være en del av samfunnet og fellesskapet.
16. Både muntlig og skriftlig eksamen er avlyst for alle landets 10. klassinger, men alle
elever skal ha karakterer og 10. trinn skal ha vitnemål med standpunkt. Dette betyr at
det er veldig viktig at elevene gjør de oppgaver de får tildelt i løpet av uka, slik at de får
et vurderingsgrunnlag i alle fag. Dette gjelder alle trinn.

Ved overordnede spørsmål kontakt teamleder. Ved spørsmål knyttet til fag, ta kontakt med
faglærer. Se vedlagt liste over alle ansatte ved Åmot ungdomsskole.
Endringer kan forekomme og dette evalueres underveis.

