Kontor Nyt - uge 4
Fjernundervisning gennem Teams
Vi har brug for, at I forældres hjælp til med bl.a. at tjekke om eleverne får lavet deres afleveringer. Det gør
sig nok mest gældende i de ældre klasser. Alle lektier eller henvisninger til hvor de er, kan, som altid, findes
på lektiesiderne.
Vi ved, at der her under nedlukningen kan stå meget på lektiesiderne, det er selvfølgelig for at få alle med,
så hvis det giver anledning til spørgsmål, må I kontakte de enkelte lærere.
Vi ved også nu, efter udmeldingen i går, at nedlukningen fortsætter uger endnu. Derfor skal vi alle forsøge
at optimere denne bedst muligt.
Der er i de forskelliges klasser igangværende evaluering af undervisningen og vi har efterhånden alle med, i
forskelligt omfang, på Teams.
Vi har snakket om, hvordan vi kan optimere de sådan ”praktiske ting” ift. fjernundervisningen og derfor
ønsker og forventer vi fjernundervisningen gennemført så tæt på en rigtig skoledag som muligt.
Derfor er her en række punkter som vi vil præcisere for eleverne og jer forældre:
• Møder ind til aftalt tid og er klar til ”godmorgenopråb”
• Materialer liggende klar ved elevernes arbejdssted
• Der er spist morgenmad – præcis som på en almindelig skoledag
• Er påklædt til dagens arbejde
• Sidder ved et arbejdsbord
• Pauser/toilet spørges om til læreren
Det er yders vigtigt, at alle bruger de aftalte måder at begå sig på, når undervisningen er i gang, uanset om
det er ”klasseundervisning” eller ude i arbejdsgrupperne. Det betyder at alle har:
• Tændt for deres kamera når der er ”klasseundervisning”
• Slukket deres mikrofon
• Bruger ”række hånde op funktionen” når man vil sige noget
Sidst skal understreges at optagelser på den ene eller anden måde af det der foregår på
Teamsundervisningen, hvad enten det er lyd, billede eller video, ikke vil blive accepteret.
I tilfælde af IT- problemer, der gør man ikke kan være med til undervisningen, skal læreren kontaktes på tlf.
Nødpasning
Vi vil gerne I fortsat giver besked om nødpasningsbehov så snart I bliver bekendt med det til:
torben@langsoe-friskole.dk
Og så den sjove:
Elev fra de mindste klasser går ned ad gangen på skolen. I armene bæres to tasker stakket ovenpå hinanden
så de er højere end eleven selv.
Anne siger:
- Hov, du kan jo ikke se, hvor du går
Eleven svarer:
- Skidt pyt - jeg følger bare mine fødder…………………………………………………😊
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