Elevinfo
Distans- och fjärrundervisning åk 1-3 7/12 – 6/1
Idag har ett formellt beslut fattats av kommunstyrelsen utifrån regeringens beslut under gårdagen.
Beslutet i kommunstyrelsen innebär att vi nu kommer ha distansundervisning med upplägg
fjärrundervisning för åk 1 – 3 (men inte IM och gysär). IM fortsätter med sitt nuvarande upplägg.
Beslutet gäller till 6 januari.
Vad som händer från och med 11 januari får vi återkomma till.
Nedan vad som gäller samt punkter sedan tidigare:
-

Hela IM är fråntaget beslutet och fortsätter på vårt tidigare upplägg med växelvis distans.
(PRIV på plats v. 50, IMSPRÅK på plats v. 51). IND är på plats hela tiden.

-

Gysär fråntaget från beslutet och fortsätter sin verksamhet som vanligt

-

Nationella prov fråntaget från beslutet och fortsätter enligt plan.

-

Övriga planerade prov genomförs på distans alternativt flyttas.

-

Omprovstiden ligger kvar och du som elev kommer in och skriver. Men mycket viktigt
att lärare tar hänsyn till resande elev som kan få svårt att hinna in pga distanslektion
innan. Vid dessa situationer diskuterar ni andra lösningar efter skoltid.

-

De praktiska momenten i de kurser som har sådana genomförs på plats utifrån att övriga
lektioner inte störs av detta.
Som exempel kan BA, EE, ES har sina praktiska moment/dagar då ingen annan
undervisning ligger på dessa dagar.

-

Elevhemmen hålls öppna och elever uppmanas att bo kvar då vissa praktiska moment
kan behöva göras inne på skolan.

-

OL fortsätter sin verksamhet som tidigare.

-

FOKUS-pass ska vara tillgängliga digitalt såväl som på-plats.

-

De elever med behov av särskilt stöd som inte klarar av distansundervisningen ska i
dialog med rektor ha delar av sin undervisning på plats.

-

Elevhälsan fortsätter att ta emot individuella besök.

-

Luciafikat avbokat. Skolavslutningen sker digitalt i mentorsklassen på tisdagen den 22/12.
Tiderna för avslutningen blir nu klockan 09.00 för alla.
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-

Beslutade elevkonferenser genomförs som planerat om inte rektor hör av sig till berörda.

-

Musik- och dansprofil ses som praktiska moment och genomförs på plats. Dock ska
hänsyn tas till den/de elever som inte hinner tas sig dit pga distansundervisningslektion
dessförinnan.

-

Matsalen fortsatt öppen för de elever som fråntas distansbeslutet samt för elever som
läser på distans och har möjlighet att komma och hämta en ”take-away-låda”.
OBS! Vi jobbar på att lösa ett sätt för dig som elev att anmäla dig om du ska äta i
matsalen. Håll utkik i din skolmail.

Detta gäller sedan tidigare:
-

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 sker digitalt.
Mentor använder mentorstid för att kolla av med klassen vad som fungerar och vad som
kan bli bättre.

