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Hej elev på gymnasiet!

Som du vet har smittspridningen av Covid 19 ökat i vår region och vi har alla fått
skärpta rekommendationer att förhålla oss till för att minska smittspridningen.
Träningar ställs in, alla sociala sammanhang som fester och evenemang ska
undvikas och besök i affärer och andra offentliga platser begränsas.

Viss undervisning kommer att ske på distans

Smittspridningen påverkar ju skolan också och för att undvika att hamna i samma
läge som i våras har Kunskapsförbundet bestämt att gymnasieskolorna ska bedriva
viss undervisning på distans. Beslutet gäller fram till den 19 november med
eventuell förlängning.
Undervisning på distans kommer inte att gälla alla – skolan kommer att vara öppen
och de flesta kommer att gå nästan som vanligt men vissa grupper kommer att ha
undervisning på distans hela eller delar av sin skoldag. Det kommer att se olika ut
på Kunskapsförbundets tre gymnasieskolor och det är lokalerna som påverkar.
Genom detta kommer det att bli lättare att hålla distans och minska trängseln på
skolorna men också hjälpa till i hela samhället då färre behöver använda lokaltrafik
och vistas på allmänna platser.

Mer information från din mentor

Om du är en av dem som kommer att ha undervisning på distans så kommer du få
all information du behöver av din mentor. Du hittar även information på Itslearning
och skolans hemsida.
Viktiga saker som du behöver göra nu:
• Titta på Itslearning och skolans hemsida varje dag för att ha koll på
eventuella förändringar.
• Ta med dig din dator och laddare hem varje dag. Du kan behöva dem om
nya beslut kommer.
• Ta med annat skolmaterial hem varje dag. som böcker och annat som du
behöver för dina studier.
På Itslearning och hemsidor kommer också information att finnas som kan vara bra
att ha om man behöver hjälp med något om man studerar på distans. Elevhälsan
och IT handledare kan stötta dig om något skulle strula med datorn eller om du
behöver lite extra pepp eller stöd i dina studier.

Sedan är det samma sak som vi tjatat om hela tiden

Vi vet att vårens period med distansundervisning var svår och jobbig för många.
Därför gör vi allt för att vi ska slippa hamna där igen. Tillsammans kan vi bromsa
smittspridningen så att vi kan få lov att leva som vanligt igen. Det är ju det vi
längtar efter allihop.
Men först ser vi till att få stopp på smittan genom att hjälpas åt.

Vi vet att du redan vet, men vi påminner ändå:
• Var hemma om du har minsta lilla symptom. Testa dig.
• Tvätta händerna.
• Cykla eller gå till skolan om det är möjligt.
• Håll avstånd!
Vänliga hälsningar,
Kunskapsförbundet

