201102

Hej vårdnadshavare till elev på gymnasiet!
Som ni 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.

Viss undervisning kommer att ske på distans

På Kunskapsförbundet kommer delar av vår verksamhet att övergå till
distansundervisning. Det kommer att se lite olika ut på våra gymnasieskolor då
lokaler och möjligheten att hålla avstånd skiljer sig åt mellan skolhusen men alla
kommer att ha undervisningsgrupper som studerar hemifrån. Elever med
undervisning på skolan kommer ha större möjlighet att hålla avstånd och
trängseln på utsatta ställen kommer att minska på skolorna.
Det ser i dagsläget inte ut som om det kommer att bli som i våras när alla
elever var tvungna att ha hemstudier. Skolan är öppen och många kommer att
gå i skolan som vanligt.
Beslutet gäller fram till den 19 november med eventuell förlängning.

Mer information från mentorer och på ItsLearning

Om ditt barn är en av dem som ska distansstudera kommer ni att få
information från mentorer och genom Itslearning.
Vi bär med oss de erfarenheter vi fick under vårens distansperiod och
använder dessa i vår planering för att ge eleverna bästa möjliga förutsättningar
att lyckas i sina studier. Detta oavsett om de befinner sig på plats i skolan eller
studerar på distans hela eller delar av sina skoldagar.
Du kan hjälpa ditt barn genom att:
• Påminna om att de ska hålla sig informerade genom att läsa på
Itslearning och hemsidor varje dag.
• Ta med sig sitt studiematerial (böcker, dator, laddare) hem varje dag om
de har studier på skolan
• Påminna om att det finns stöd att få om det är svårt eller jobbigt. Våra
elevvårdsteam finns tillgängliga även om man studerar på distans.
• Det finns hjälp att få om något krånglar med IT verktyg eller annat –
våra IT handledare finns där för dem.

Vi vet att ni vet

Vårens stängda skolor visade att skolan är en viktig plats för alla elever.
Tillsammans hjälps vi åt att hålla dem öppna.
Genom att vidta nödvändiga åtgärder och göra allt vi kan för att minska
smittspridningen, hoppas vi att våra elever ska kunna fortsätta få komma till
skolan.
Vi vet att ni redan vet, men 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

Har du frågor eller funderingar
Du är välkommen att kontakta oss på e-post: kansli@kunskapsforbundet.se
Läs mer om skärpta och allmänna råd här:
https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-ochpress/nyhetsarkiv/2020/oktober/beslut-om-skarpta-allmanna-rad-istockholms-lan-vastra-gotalands-lan-och-ostergotlands-lan/
Vänliga hälsningar,
Kunskapsförbundets ledning

