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Persbråten videregående skole 
 

Digital hjemmeskole fortsetter til over påske 

 
Vi fikk i går vite at digital hjemmeskole vil fortsette til over 

påske. Denne første perioden har både elever og lærere 

vært veldig fleksible, kastet seg rundt og jobbet heldigitalt 

for første gang. Det tar tid å finne balansen på mengde og 

tidsbruk, både for elever og lærere.   

  

Hvordan jobber vi videre, og hva må du passe på som elev?  

Vi vil fortsette å følge oppsatt timeplan så langt det lar seg gjøre, og lærer planlegger 

undervisning i den perioden vi vet vi skal ha digital hjemmeskole.    

   

Du som elev må fortsatt logge deg inn i faget når timen begynner og se over hva du skal gjøre. 

Deretter må du passe på å levere inn det som kreves innen fristen som er oppført.   

Husk: Det er oppmøte til den digitale skolen, og du må være til stede i den digitale opplæringen 

det legges opp til.   

  

Faglærer er tilgjengelig når faget står på den vanlige timeplanen din. Ta kontakt dersom du lurer 

på noe for å få veiledning.    

   

   

Vurderinger   

Vi er godt i gang med vurderinger selv om disse gjennomføres på ulike måter enn tidligere. Du må 

følge nøye med på vurderingsplanen og informasjon som gis på It's learning av faglærerne dine.    

  

  

Digital elevsamtaledag fredag 27.03  

Du har fått informasjon og tid av kontaktlæreren din om når du skal "møte" opp til samtale. Det 

er viktig at du har forberedt deg på spørsmålene i skjemaet, slik at dere kan få en innholdsrik 

samtale. Det kan være godt å "se" hverandre litt igjen etter så lang tid. Resten av dagen har du til 

å gjøre ferdig arbeid du ikke har blitt ferdig med denne uken, og forberede deg til vurderinger du 

har i tiden fremover.   

   

  

Sosialt samvær  

Dette er en vanskelig periode vi er oppe i, og det er mange kreative løsninger for å "treffe" 

hverandre. I går skjerpet myndighetene inn anbefalingene om avstand, og vi bør nå ikke være mer 

enn fem personer sammen i gruppe i tillegg til å ha avstand til hverandre også innendørs. Hele 

pressemeldingen fra regjeringen finner du her.    

Det er likevel viktig å ta kontakt med hverandre i denne perioden. Send en melding til 

medelevene dine, ikke alle har mange rundt seg i denne situasjonen. Elevtjenesten vår er 

tilgjengelig hver dag, og du finner kontaktinformasjonen til hver enkelt av dem her. I dag har vi 

også opprettet et eget team for alle elever og ansatte på hele skolen (PVG-TEG-Alle PVG). Følg 

med her framover, så dukker det kanskje opp noen hyggelige meldinger og sosiale aktiviteter.   

   

 

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/tiltakene-mot-koronavirus-viderefores/id2694682/
https://persbraten.vgs.no/for-elever-og-foresatte/helse-og-velferd/elevtjenesten/
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a3053993b38cb4fa4b474267132c45eb9%40thread.skype/conversations?groupId=d21126ad-a5f9-45ab-a100-c33c3470fd3d&tenantId=a5a66368-d49e-4bf5-af9a-6ccbf48e6655

