Elevinformation
Växelvis distans- och fjärrundervisning 26/11 – 22/1
Idag har ett formellt beslut fattats av kommunstyrelsen så att gymnasiet kan ställa om delar av
verksamheten till växelvis distansundervisning med upplägg fjärrundervisning (innebär att lektionerna
ska hållas enligt schematider men att läraren och du som elev är på olika plats). Beslutet gäller till 22
januari. Detta datum sattes med hänsyn till att vi inte ska tvingas in i nya beslutsprocesser mitt i
julledigheten.
Beslutet är ett led i att minska trängseln för er elever och ska ses som en förebyggande åtgärd eftersom
gymnasiet inte har någon bekräftad smittspridning. Denna åtgärd kombinerat med extern personal i
matsalen, take-away-sallad och ett nytt ramschema gör att trängseln i korridorer, matsal och klassrum
kan förbättras avsevärt.
Vi har fått till oss mycket oro från er elever att tvingas gå över till distansundervisning samtidigt är det
detta som ni föreslagit för att minska trängseln. Detta har varit en av anledningarna till att vi övervägt
detta beslut mycket noga. Vi har även tittat på elevrådets enkät där hög procent av er elever upplevde
negativa saker kring distansundervisningen i våras. Störst oro för att behöva vara hemma signaleras från
elever i åk 3 och därför fråntas denna årskurs från distansundervisning i dagsläget.
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tisdag avslutning på plats i skolan med mentorsklassen.
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Elever i studion berörs ej av distansundervisningen. Osäker? Fråga din lärare eller rektor.
Idrott- och dansprofil fortsätter som vanligt men utan er elever som har ”distansvecka”.
Ind.valen genomförs enbart som fjärrundervisning. Du är välkommen att vara på skolan på dessa pass
om du inte har ”distansvecka”
OL fortsätter sin verksamhet som tidigare.

Detta gäller framöver:
-

Varje lektion ska startas och avslutas med bild och ljud
Var noga att ta reda på i vilket forum ni ses när lektionen startar.
Lärare ska vara tillgänglig under hela lektionen
Så kallade beting, att exempelvis på måndagen få en uppgift på It´s learning och sedan göra den
när man vill under veckan, är inte att beteckna som undervisning
I slutet av terminen kommer en kortare utvärdering göras med elever och personal för att få en
bild av undervisningen och effekterna av denna.
Studiehandledningen fortsätter som innan men digitalt om du som elev har ”distansvecka”
Matsalen är öppen för ”distanselever” men bara för att hämta mat och ta med någon annanstans.
Inte att sitta i matsalen.
Mentor använder mentorstid för att kolla av med klassen vad som fungerar och vad som kan bli
bättre.

