Vänersborg den 1 december 2020

Hej vårdnadshavare till elev på gymnasiet!
Från och med v. 50 och fram till julledigheten kommer gymnasieskolorna i
Kunskapsförbundet att utöka andelen elever som studerar på distans.
Anledningen är naturligtvis att vi vill bidra till att minska smittspridningen i
samhället, som de sista veckorna har påverkat skolorna med hög frånvaro bland
elever och personal, men även underlätta för lärarna som har haft en mycket hög
arbetsbelastning under hösten. Att planera för och genomföra undervisning både
på distans och på plats i klassrummet är en stor utmaning och när vi nu ser att våra
elever har fått vana och träning på att studera hemifrån så väljer vi att göra det den
korta tid som är kvar till ledigheten.
En stor skillnad mot vårens långa distansperiod är ju att skolan inte är stängd – det
kommer att finnas möjlighet att komma in och göra praktiska moment, få stöd,
göra prov och liknande vid behov.
Information om hur det kommer att se ut för just ditt barn kommer ni att få genom
vår lärplattform It´s learning och genom mentorerna.

Skolan fortsätter – det är inget lov
Distansundervisning ställer höga krav på eleverna. Det är mycket viktigt att ditt
barn förstår att det inte är ledig tid utan att hen måste fortsätta att studera och
faktiskt ta ett extra stort ansvar för sina egna studier för att uppnå mål och
godkända betyg.
Vad kan du som förälder göra?
Som vårdnadshavare är du viktig och du kan hjälpa ditt barn genom att:
- betona att skolan fortsätter, prata om vikten av att delta i distansundervisningen och göra de uppgifter som läraren ger.
- intressera dig och fråga ditt barn hur det går. Be att få se vilka uppgifter som
hen jobbar med och ha lite extra koll på den information som finns på
hemsidan och på Its learning.
- ordna en arbetsplats hemma. Det är bra att skapa struktur och tänka i form
av ”hemma-kontor” så att dator och skolmaterial kan användas på ett bra
sätt.
- hålla samma rutiner som vanligt, att gå upp i tid på morgonen och lägga sig i
tid på kvällen. Att förskjuta dygnet kommer inte att främja koncentrationen
och undervisningen.
Tveka inte att höra av er till skolan om det är något som inte fungerar eller om
ni behöver stöd – lärare, skolledning och Elevhälsan finns för att kunna stötta
och hjälpa även när ditt barn arbetar på distans.

Du kan också hjälpa till med att påminna om de riktlinjer som vi har fått av
Folkhälsomyndigheten och som vi alla kan vid det här laget:
-

Var hemma om du har minsta lilla symptom. Testa dig.
Tvätta händerna.
Håll avstånd!
Åk inte kollektivtrafik om du absolut inte måste.
Undvik större sociala sammanhang

Utöver dessa råd är det viktigare än någonsin att uppmuntra till att inte bidra till
smittspridning genom att tacka nej till fester, besöka shoppingcenter eller på annat
sätt befinna sig i större samlingar.
Under december månad hoppas vi att vi kommer att kunna fatta ett beslut runt hur
början av vårterminen kommer att se ut och om undervisning på distans kommer
att behöva fortsätta.
Det hänger ju ihop med hur väl vi alla klarar av att hålla på de restriktioner som
finns och vilka rekommendationer som skolorna kommer att få.
Vi vill inget hellre än att få ha undervisning som vanligt – lärande sker bäst i
klassrummen och det är ju där vi vill ha våra elever, så om vi bara håller ut och
orkar lite till så kan vi kanske ha det i vår.

� Att hålla avstånd är att visa omtanke �

Kunskapsförbundets ledningsgrupp

