Vänersborg den 21 december 2020

Fortsatt distansundervisning för eleverna på gymnasiet
Fredagen den 18 december fick vi beslutet att gymnasieskolorna kommer att
fortsätta att bedriva undervisningen på distans fram till den 24 januari 2021.
Vi vet att många tycker det här är svårt och jobbigt, de saknar sitt sociala
sammanhang och det är svårt att hålla motivationen uppe när man studerar
hemma.
Det är viktigt att alla inser att skolan fortsätter – det är inget förlängt 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 för att stötta ditt barn?
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.
Tyvärr ser det ut som om vi även under en bit av vårterminen kommer att vara
tvungna att ha hela eller delar av vår undervisning på distans och att beslut
kommer att fattas med kort varsel. Vi får försöka hjälpas åt att hålla
studiemotivationen och hoppet uppe på våra ungdomar.
Tveka inte att höra av er till skolan om det är något som inte fungerar eller ni
behöver stöd med – lärare, skolledning och Elevhälsan finns för att kunna stötta
och hjälpa även när ditt barn arbetar på distans.
Precis som under december är 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.
� Vi håller i, håller ut och håller avstånd�
Kunskapsförbundets ledningsgrupp

