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Datum
2020-12-03

KONTAKT
Namn Jenny Alvunger
Telefon 0499-175 23
E-post Jenny.alvunger@monsteras.se

Hej elever och vårdnadshavare till elever på Mönsteråsgymnasiet!
Med anledning av dagens rekommendation från regeringen och Folkhälsomyndigheten
kommer all undervisning på Mönsteråsgymnasiet att skötas via fjärrundervisning (distans) för
att minska smittspridningsrisken av coronaviruset. Undervisningen på gymnasiet ska bedrivas
enligt schema. Beslutet gäller fr.o.m. måndag den 7 december till och med den 6 januari
2021.
I rekommendationen görs undantag för vissa program. På Mönsteråsgymnasiet kommer alla
elever, även elever på IM, att ha sin undervisning på distans veckorna fram till jullovet. Det
kan förekomma enskilda undantag och dessa elever kommer att kontaktas av sin mentor. Om
du som elev eller vårdnadshavare har frågor eller känner oro så ska ni kontakta elevens
mentor.
Detta är inte ett skollov, utan undervisningen ska genomföras och närvaro registreras som
vanligt. Informationen om vad som gäller kan ändras snabbt, så håll er uppdaterade via
Teams, mejl, hemsida och sociala medier. I våras var det nytt för oss alla att ha undervisning
på distans, men nu tror jag att både lärare och elever i åk 2 och 3 känner sig trygga med
denna form av undervisning. Vår erfarenhet säger att det fungerar bra, men de flesta tycker
att det är tråkigt i längden.
Om du är elev i åk 1, eller om du behöver fräscha upp dina kunskaper finns här en
instruktionsfilm som visar hur du kommer in till en digital lektion. Din lärare kommer att
skicka inbjudan till lektionerna. Hör av dig till din lärare om något strular eller om du känner
dig osäker.
https://web.microsoftstream.com/video/68d0a6ca-cc1a-497e-bf62-d02e72cabf73
•
•
•

•
•

Elever som inte har uppkopplingsmöjligheter hemma får komma till skolan och
arbeta här i de allmänna utrymmena. Meddela mentor i så fall.
Om elever inte deltar i undervisningen via Teams rapporteras det som vanligt och ev.
studiestöd kan påverkas vid frånvaro.
Elever som gör praktik eller APL ska följa arbetsplatsens rekommendationer och
fullfölja sin praktik och APL som vanligt. Om någon elever tvingas avbryta sin APL
p.g.a. restriktioner på företaget ska mentorn kontaktas.
Eleverna i EE och IN som gör sin APL på skolan t.o.m. v 50 fortsätter med det.
Elever som träffar specialpedagog har undervisning via teams enligt schema. Elisabet
bjuder in till möte.
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Elever som träffar kurator och skolsköterska gör det med fördel digitalt, men det
bestäms utifrån enskilda fall. Kontakta Friida eller Marie via mejl eller telefon (se
nedan).
Elever som behöver hämta material på skolan kan göra det, skolan är upplåst.
Vid vissa tillfällen kommer elever att kallas till skolan för att genomföra prov eller
praktiska moment. Undervisande lärare kommer att meddela vad som gäller och
riskbedömningar kommer att genomföras.

En digital skoldag
•
•
•

•
•
•
•

Eleverna följer ordinarie schemapositioner uppkopplade via Teams.
Eleverna ska vara synliga i bild under lektionen, alltså inte endast synas via en ikon.
Varje lektion inleds med en videokonferens där läraren informerar om syftet med
lektionen, materialet som kommer användas, instruktionerna för uppgiften, på vilket
sätt eleverna kan kontakta läraren under lektionen etc. . Verktyget som används av
samtliga är Office 365, Teams. Läraren tar också närvaro under lektionens inledning
som registreras.
Läraren finns tillgänglig för eleverna under hela lektionspasset och eleverna har
möjlighet att ställa frågor och få hjälp.
Varje lektion avslutas aktivt av läraren.
Prov kan genomföras på olika sätt. Vissa prov kommer att genomföras på distans och
vissa på plats i skolan. Undervisande lärare informerar sina klasser.
Nationella prov kommer att genomföras på skolan.

Eventuella IT-frågor mejlas till helpdesk (helpdesk@monsteras.se)
Beslut om skolmat kommer att fattas av kommunens krisledningsnämnd under kommande
vecka och meddelas till eleverna via skolans elevteam samt via skolans hemsida.
Kontaktuppgifter (utöver mejl)
Jenny Alvunger, rektor
Emma Magnusson, rektor
Lena Wallström, bitr. rektor
Marie Adolfsson, skolsköterska
Friida Jakobsson, kurator
Ingela J Yderhag, administratör
Leif, Carlsson vaktmästare
Maria Karlsson, expedition
Christina Karlsson , SYV
Elisabet Järnankar, spec. ped

0499 175 23
0499 175 22
0499 174 25
0499 175 21
0499 175 27
0499 175 11
0499 175 74
0499 175 01
0499 175 68
0499 175 47
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Jenny Alvunger, Emma Magnusson och Lena Wallström
Skolledning Mönsteråsgymnasiet

Mönsterås kommun | Kvarngatan 2 | Postadress Box 54, 383 22 Mönsterås | E-post kommun@monsteras.se | Telefon 0499-170 00 | monsteras.se

