
STANDARD FOR NETTBASERT OPPLÆRING   
ELEV:  

• Alle elever skal være tilgjengelig for faglærer i det tidsrommet det er undervisning i faget 
• Elevene skal ha kamera på og mikrofon dempet når læreren underviser (lærer definerer 

når dette skal skje)  
• Elevene skal delta aktivt i opplæringa og be om å få forklart ting dersom det er behov for 

det  
• Elevene må huske å gi beskjed dersom de ikke kan møte til opplæringa  
• Elevene skal delta på vurderinger  
• Elevene skal overholde frister  
• Skolen følger den ordinære timeplanen. Dette betyr at man ikke kan la være å stille til en 

time fordi man har mye å gjøre i et annet fag. Ta opp med faglærer, tillitselev eller 
kontaktlærer dersom arbeidsmengden er for stor.   

  
FAGLÆRER:  

• Alle lærerne skal være tilgjengelig for og aktivt oppsøke elever i det tidsrommet de har 
undervisning i faget. Dette betyr at faglærer skal ta kontakt med elevene og samhandle 
rundt opplæringa som foregår.  

• Læreren har som vanlig en plan for perioden og en plan for enkeltøkter for å sikre 
forutsigbarhet og gode rammer for eleven.  

• Lærerne fyller inn i klassens ukeplaner senest fredagen før planen skal publiseres for 
elevene. Det må fremgå av planen hvilken form opplæringen skal skje i (undervisning, 
gruppearbeid, muntlige høringer, skriftlig arbeid, individuell veiledning etc.). Husk at 
arbeidsmengden må tilpasses elevenes arbeidsdag med flere fag per dag.  

• Læreren møter elevene via chatmeldinger, individuelle chatsamtale eller felles 
teammøte. Det er viktig at elevene jevnlig og samlet får møte hverandre og 
læreren i det felles digitale klasserommet.  

• Husk ekstra tilpasset opplæring for elever med lese- og skrivevansker. Ofte er økt tid på å 
gjøre oppgaver ikke nok. Kanskje må det tilpasses ved at eleven slipper skriftlig 
innlevering, får færre oppgaver, bruker funksjonen engasjerende leser etc. Ta kontakt 
med fagteamet/R-teamet for råd og innspill.   

• Lærer fører fravær som normalt. 
  

KONTAKTLÆRER:  
• Følger opp elevgruppen og enkeltelever – er aktiv og oppsøkende.   
• Har et nært samarbeid med faglærere, avdelingsledere og rådgiver. 
• Ivaretar kontaktlærerfunksjonen som normalt.   

 


