1 (1)

210428

Beslut om fortsatt växelvis när- och fjärrundervisning v. 18 och 19
Smittskyddsläkaren rekommenderar att gymnasieskolorna i länet bedriver en kombination av när- och
distansundervisning under ytterligare två veckor och skolchefen har beslutat om det.
Gymnasiet
V.18 IM + VO18 har närundervisning (Eva Dunbergs vårdkurser). Även vissa elever/elevgrupper från NP eller
Komvux kan vara i behov av närundervisning. och då kallar lärare in dem.
V. 19 Alla elever i åk 1–3 på NP har närundervisning. Även vissa elever/elevgrupper från IM eller Komvux kan vara i
behov av närundervisning och då kallar lärare in dem.
I slutet av v. 19 återkommer vi med nya besked för resterande veckor.
Elever som är på plats äter varm mat i matlådor och elever på distans får beställa matlåda som vanligt. Om
kostenheten har möjlighet kommer cafeterian att vara öppen en stund varje dag.
Komvux
Beslut enligt tidigare: SFI och Lärvux har närundervisning som huvudsaklig undervisningsform. Komvux andra
utbildningar har fjärrundervisning som huvudsaklig undervisningsform. Lärare kallar in klasser/grupper vid behov.
Dessutom
Enskilda elever har sedan tidigare tillåtelse att vara på skolan hela tiden efter beslut från rektor. Dessa beslut
kvarstår under kommande period. Undervisande lärare behöver inte fylla i några dokument om de kallar in elever
till skolan, men behöver förstås kommunicera med andra undervisande lärare när elever är på plats. Det finns gott
om utrymme och salar på skolan där eleverna kan vara vid behov.
Skolans generella riskbedömning gäller och den uppdateras regelbundet tillsammans med skyddsombuden.
Vanliga restriktioner ska följas (avstånd, hygien och att vara hemma vid symtom). Lärare är på plats i samband
med lektion och uppmanas att jobba hemifrån övrig tid i möjligaste mån. Heltidsmentorer är på plats när eleverna
är på plats. Om du inte har bra arbetsmiljö hemma, så jobbar du i skolan.
VIKTIGT! Finns det minsta misstanke om att någon elev/grupp har behov av undervisning på plats SKA
undervisande lärare kalla in klassen. Elevernas möjlighet att uppnå betyg får inte påverkas av
fjärrundervisningen. Undervisande lärare behöver därför säkerställa att eleverna har fått alla möjligheter att nå
alla kunskapskrav, oavsett undervisningsform. Undervisande lärare ansvarar för att skapa goda förutsättningar för
eleven att nå så långt som möjligt.
Om du är orolig för någon elev ska du vända dig till relevant profession inom EHT och/eller rektor.
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