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FRA ELEVTJENESTEN
•

Elevtjenesten er tilgjengelig pr
telefon og epost
• Helsesykepleier kan nås på epost:
mona.sundstrom@trondheim.kommune
.no
• PTT holder kontakt med elever pr
tlf
• PPT vil også være et
lavterskeltilbud i denne tida og kan
kontaktes via elevtjenesten.

TRIMMING HJEMME 😊
Nettstedet «Aktiv og glad» gir oss nå gratis
tilgang på tilbudet sitt. Der finnes det div
instruksjonsvideoer:
Nå i disse tider har vi åpnet opp for gratis
tilgang til alle skoler, barn ungdom og
foreldre i hele landet. På våre 2
nettjenester:
Gå inn på www.aktivogglad.no å logg deg
inn med denne innloggingen:
BRUKERNAVN: aktiv
PASSORD: aktiv
Gå inn på www.trenpånett.no å logg deg
inn med denne innloggingen:
BRUKERNAVN: neitilcorona
PASSORD: neitilcorona
Lykke til!
Bibliotekgjengen

KLASSETEAMMØTER
I uke 13 og 14 står det klasseteammøter/
midtterminvurdering på møteplanen.
Avdelingsleder koordinerer tidspunkt for
gjennomføring av møtene for egne
klasser.
Arve

EKSAMEN VÅREN 2020
Hva som skjer med eksamen våren 2020 er
foreløpig uklart. Kunnskapsdepartementet
opplyser om at en beslutning om eksamen
trolig vil komme i neste uke.
Dersom vårens eleveksamener må avlyses
på grunn av koronaviruset, vil elevene
likevel få vitnemål (se Udir.no).

Arve

KJÆRE ALLE SAMMEN
Da er vi snart gjennom vår første uke med
unntakstilstand. Selv merker jeg også den
nye hverdagen godt. Det å lede skolen fra
hjemmekontor, samtidig som tre barn skal
ha sin opplæring hjemme, byr på noen
interessante utfordringer. Jeg tenker at det
er viktig at vi i denne spesielle tiden viser
raushet og omsorg for hverandre.
Jeg vil benytte anledning til å takke alle og
enhver av dere. Fra renholderne og drift
som holder fortet på en tom skole. Til alle
støttefunksjonene som blant annet sørger
for at vi får IT-hjelp, lønn til rett tid, at
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elever har noen å snakke med, og
administrasjonen som sørger for at alt går
så normalt som mulig. En stor takk også
til dere lærere for at dere er proaktive,
nysgjerrige, står på, og bruker så mye tid
på å gjøres deres beste for elevene våre.
Det foregår nå mye læring, og for noen har
nok dette vært en bratt læringskurve. Da er
det utrolig fint å se at vi har så mange som
tipser, hjelper og støtter hverandre, hver
eneste dag. Her leves de virkelig opp til
skolens visjon og verdier.
Takk også til dere elever som står på og
gjør deres beste, til tross for at dere har fått
hverdagen snudd opp ned. Ikke nøl med å
ta kontakt med en lærer, avdelingsleder
eller noen i elevtjenesten om det er noe.
Tusen takk for innsatsen til alle sammen!
Elisabeth

UNG-DATAUNDERSØKELSEN
I og med at alle landets skoler er stengt for
tiden, så har også datainnsamling på
ungdataundersøkelsene stoppet
opp. Opplegget for undersøkelsen er at
den gjennomføres på skolen i skoletida.
Ungdatasenteret åpner opp for å forlenge
undersøkelsesperioden, slik at det vil være
mulig å gjennomføre undersøkelsen på et
senere tidspunkt. Mer info kommer etter
hvert.
Siri

