
Om hjemmeskole 

Nå for tiden, finnes det et virus som heter Korona. Hvis man blir smittet av 

Koronaviruset, blir man syk. Det er størst sjanse for å bli smittet hvis man er 

mange mennesker sammen samtidig. Særlig hvis man er veldig tett innpå 

hverandre.  

Koronaviruset er bittelite, men hvis vi forstørrer det opp 

kjempemye, vil vi se at det ser omtrent sånn ut  => 

For å prøve å unngå å smitte hverandre, jobber mange voksne hjemmefra.                

Vi kaller det for hjemmekontor.  

For at ikke barna heller skal blir smittet, har de aller fleste 

skolebarn hjemmeskole.  

Det betyr at man skal gjøre skoleting hjemme, istedenfor å 

gå til skolen.  

Da vil de fleste antakelig holde seg friske. Det er lurt! 

 

Det er lærerne som bestemmer hva elevene skal gjøre på 

hjemmeskolen. Det er fordi lærerne vet hva elevene trenger å lære.  

 

Jeg er skolebarn. Jeg går vanligvis på ________ skole, men 

nå har jeg hjemmeskole. Alle barna i klassen min får en plan 

der det står hva vi skal gjøre på hjemmeskolen, også jeg. 

Sånn er det. 

Lærern ringer meg hver morgen for å høre om jeg har sett 

på planen og om det er noe jeg lurer på. Det er fint. 

Jeg vil prøve å følge hjemmeskoleplanen. Hvis jeg lurer på 

noe, kan jeg spørre lærern, mamma eller pappa. 

Det er fint at skolebarna kan gjøre skoleoppgaver på 

hjemmeskolen! 

 

Hjemmeskole er litt annerledes enn vanlig skole. Det er helt greit! 



Om å gå på skolen når de fleste har hjemmeskole. 

Når de aller fleste holder seg hjemme, går det greit at noen få barn kommer til 

skolen.  

De barna som får komme på skolen nå for tiden, vil også ha en litt annerledes 

skoledag enn vi pleier. De fleste skolebarna og lærerne er jo hjemme!  

De vil nemlig også få en dagsplan fra læreren. Kanskje ringer læreren og 

forklarer dagsplanen – kanskje er det en annen voksen som hjelper de barna 

som får være på skolen. Det er det skolen som bestemmer. 

Det er helt greit. 

 

 

 


