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Til elever og foresatte 
 
 
Informasjon om digitale ukeplaner 
Samfunnet og skolen er i stadig utvikling. Stadig flere tjenester digitaliseres og befolkningen og ikke 
minst elevene er langt mer digitaliserte enn for bare noen få år siden.   
 
Forrige skoleår innførte kommunen/skolen nye dataprogram som Visma Flyt skole og arkivprogrammet 
Public 360. Begge disse programmene baserer seg hovedsakelig på digital kommunikasjon med 
foresatte. Målet til skolen er at vi i størst mulig grad skal benytte elektroniske kanaler for å spre 
informasjon til elevene og foresatte. Vi tror at gode tilgjengelige datatjenester styrker dialogen med de 
foresatte. Denne utviklingen ønsker vi nå å gå videre med. 
 
Froland skole har hatt en lang tradisjon for å dele ut ukeplanene på papir til elevene. Flere kommuner 
har sluttet med dette. Vi føler nå at tiden er inne til at også Froland skole slutter å sende ut papirutgave 
av ukeplanene og går over til kun digitale ukeplaner på hjemmesiden. I tillegg vil ukeplanen bli sendt 
elektronisk gjennom Visma Flyt skole pr. e-post til alle som har registrert e-postadressen i Visma. 
   
Ordningen iverksettes over høstferien. 
 
Her er noen grunner til at vi gjør denne endringen: 

- Miljømessige hensyn. Vi ønsker å redusere papirbruken på skolen og hjemme 

- Vi ønsker å bli flinkere til å bruke digitale verktøy 

- Fordi vi kan gi mer og bedre informasjon når vi bruker digitale ukeplaner 

- Fordi vi kan utnytte de digitale mulighetene bedre ved å gjøre ukeplanen digital (når lærerne ikke 

trenger å ta hensyn til at ukeplanen skal trykkes ut) 

Noen tips for å lette lesetilgangen til ukeplanene: 
1. Hvis du benytter smarttelefoner eller nettbrett: Ta screenshot av ukeplanen. Trykk på  
    avknappen (på toppen) og hjemknappen (nederst på telefonen) samtidig. Telefonen tar da 
    bilde av ukeplanen og bildet legger seg i bildemappen på telefonen.  
 
2. Hvis du benytter PC: Ta bilde av ukeplanen ved hjelp av windows-appen «Utklippsverktøy»  
    og lagre på f.eks. skrivebordet. Utførte lekser kan da markeres med gult. 
 
Lærerne vil gi opplæring til elevene i det nevnte. 
 
Foresatte som ikke har tilgang til digitale medier kan etter avtale med kontaktlærer få papirutgave av 
ukeplanen. 
 
 
 
Froland skole, 21.09.17 
 
Hallgeir Berge 
Virksomhetsleder/rektor  
 


