Vänersborg den 21 december 2020

Fortsatt distansundervisning på gymnasiet
Fredag den 18 december fick vi beslut om att distansundervisningen på gymnasiet
kommer att fortsätta fram till den 24 januari 2021.

Vi vill åter påminna er om att skolan fortsätter – det är inget förlängt lov
Distansundervisningen ställer höga krav på dig som elev. Vi har inte tagit ledigt
utan studierna fortsätter och du måste än en gång ta ett extra stort ansvar för dina
egna studier så att du kan uppnå mål och godkända betyg.

Några tips på vägen:
• Håll koll på information som läggs ut på Its Learning och kunskapsforbundet.se
• Ordna en arbetsplats hemma. Har du en låda eller hylla som kan vara ditt tillfälliga
elevskåp? Har du ett bord som kan fungera som din skolbänk, så att dator och
skolmaterial kan användas på ett bra sätt?
• Håll samma rutiner som vanligt, gå upp i tid på morgonen och lägg dig i tid på
kvällen. Att förskjuta dygnet kommer inte att främja koncentrationen och
undervisningen.
• Involvera gärna dina föräldrar, visa hur ni jobbar och vilka uppgifter du har fått av
lärarna.
Vänta inte med att ta kontakt med din lärare, IT, Elevhälsan eller rektorerna om
det är något som inte fungerar eller du behöver hjälp med. De finns ju där för att
stötta dig i dina studier – även om du jobbar på distans.

Är du sjuk - anmäl som vanligt
Blir du sjuk ska du meddela det till skolan via Skola24, som vanligt.

Skolan har inte stängt

Precis som i december så har inte skolorna helt stängt. Några kommer att komma
till skolan för att göra prov, praktiska moment eller för att få stöd med studierna.
Dina lärare kommer att meddela dig vad som gäller för just dig – det är viktigt
att du har koll på It´s learning och på Instagram eller Facebook så du inte missar
någon information.
Även om det är tråkigt att inte kunna träffas som vanligt igen den 11 januari så får vi
alla hålla ut lite till.
Ni kan det här och har gjort det innan – vi klarar ett tag till!
� Vi håller i, håller ut och håller avstånd �
Skolledningen

