
                                                                     

 

 

Informasjon til alle foresatte. 

Da er skoleåret 2020/2021 godt i gang. Det ble en litt spesiell start med strenge smittevernregler. Må 

få benytte anledningen til å berømme elever, foresatte og lærere for innsatsen og humøret i denne 

perioden. Sammen har alle bidratt til at det har blitt en god start på tross av innstrammingene i 

smittevernreglene. 

Produkter fra Tine – skolelyst.no 

Vi har nå åpnet for at alle produkter som Tine tilbyr på skolelyst.no kan bestilles. Dere som foresatte 

gjør bestillingen selv på nettsiden, og Tine levere til skolen. Vi organiserer distribusjon av produktene 

til elevene, men har ikke noe med selve bestilling og betaling å gjøre. 

Kommunikasjonsplattform 

Båstad skole bruker Skooler som læringsplattform og kommunikasjonsverktøy, ut til dere 

foresatte. Det betyr at det er stedet dere kan sjekke jevnlig for informasjon. Her blir det også 

lagt ut ukeplaner osv. På grunn av digital overgang til Indre Østfold kommune, fra 01.08, har 

vi hatt store utfordringer med Skooler som ikke har fungert som det skal. IKT avdelingen har 

jobbet og jobber med dette, og vi regner med at det skal være på plass snart. Det kan være 

greit å være oppmerksom på at meldinger/mailer fra Skooler for noen havner i søppelpost. 

Som foresatt vil det også være mulig å sende melding til kontaktlærer i Skooler. Opplever 

dere utfordringer med Skooler så ta kontakt med oss. 

Registrering av fravær 

Søknad om elevpermisjon gjøres digitalt via kommunens hjemmeside, dere finner link til 

hjemmesiden fra Skooler. Planlagt fravær på 2 dager eller med, må det søkes om i skjemaet. 

Planlagt fravær på en dag sender dere melding til kontaktlærer om. Annet fravær f.eks 

tannlege sykdom osv må meldes til skolen som avtalt med kontaktlærer. De registrerer 

fraværet i Skooler, hvor dere har innsyn. 

https://www.skolelyst.no/
https://www.skolelyst.no/
https://idporten.difi.no/opensso/UI/Login?realm=/norge.no&spEntityID=https://idp.efeide.no&goto=http://idporten.difi.no/opensso/SSORedirect/metaAlias/norge.no/idp4?ReqID%3D_dc14b244-4eb8-49b0-801c-bf6c279a1013%26index%3Dnull%26acsURL%3Dhttps://idp.efeide.no/SAML/AssertionConsumerService%26spEntityID%3Dhttps://idp.efeide.no%26binding%3Durn:oasis:names:tc:SAML:2.0:bindings:HTTP-POST
https://www.io.kommune.no/tjenester/skole-og-utdanning/rutiner-og-reglement-inkl-elevpermisjon/permisjon-fra-undervisning/


Digitale ressurser 

Alle elever ved Båstad skole har FEIDE bruker. Brukernavn og passord til denne distribueres via 

kontaktlærer. Dette gir tilgang til flere nettbaserte digitale ressurser, som Salaby, Multismart øving 

m.m. De digitale hjelpemidlene/ressursene vi som skole bruker i undervisning er 

• Skooler 

• Teams 

• Office 365 – One Note, Word, Excell, Power Point… osv 

Det har kommet inn ønsker om opplæring i disse til foresatte. I første omgang blir det en generell 

gjennomgang – kort visning – på foreldremøte klassevis. Dersom noen ønsker mer 

gjennomgang/opplæring etter det kan det meldes fra til kontaktlærer. Vi vil da eventuelt arrangere 

noen ettermiddagskurs. 

Foreldremøte 

Vi er nå over på smittevern etter gult trafikklys, som resten av landet. Det innebærer at vi kan 

gjennomføre foreldremøte, fysisk på skolen. Vi har ikke mulighet til å samle alle til et fellesmøte. Vi 

vil derfor arrangere foreldremøte klassevis, med ulike oppstartstidspunkt, fortrinnsvis på samme dag. 

Det vil komme en egen innkalling med oppmøtetidspunkt for hver enkelt klasse, fra kontaktlærer. 

Ledelsen vil delta noe på alle foreldremøtene. 

Dato for foreldremøte er onsdag 16.09.2020 
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Vidar Larsen 
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