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Information till vårdnadshavare
Hej,
Coronapandemin och dess effekter har påverkat vår gymnasieverksamhet på ett
exceptionellt sätt nu i cirka två månader. Ansträngningen på verksamheten och
personalen har varit hög och vi har fått jobba flexibelt och anpassa oss med kort varsel
utifrån myndigheternas direktiv. Det är med stolthet vi ändå kan säga att Norrköpings
gymnasieskola har lyckats hålla fokus på undervisning och en hög kvalitet även under
denna period. Detta är mycket tack vare våra fantastiska elever, våra engagerade
medarbetare och det stöd som ni som vårdnadshavare bidragit med.
Omställningen till distansundervisning från en dag till en annan har inte varit helt smärtfri
även om det gått över all förväntan. Vi har fått organisera ett nytt sätt att bedriva
undervisning för våra gymnasieelever. Varje elev har fått arrangera sin egen arbetsplats,
skapa rutiner på hemmaplan, disciplinerat arbeta med sina arbetsuppgifter samt aktivt
närvara i och delta i undervisningen på distans.
Nu har vårvärmen kommit och det är lätt att få känslan av att det blåst över, men här vet
vi att läget är fortsatt allvarligt och att Folkhälsomyndigheten inte lättat på direktiven.
Distansundervisningen behöver alltså hållas i och fortgå med fortsatt fokus på lärande och
kunskapsutveckling för varje elev. Vi hoppas alltså på fortsatt förståelse och gott
samarbete kring att bidra till minskad smittspridning och stort hänsynstagande.
Som ett tips vill vi berätta att det finns en särskild webbsida för barn och unga på
norrkoping.se. Där har vi samlat information kopplat till viruset på ett ställe, så att den
ska bli lätt att hitta. Där finns fakta om viruset, råd om hur man kan ta hand om sig själv
om under perioden med distansundervisning, samt tips på hur man kan lägga upp sina
studier. Där finns också kontaktuppgifter till kunnig personal inom vår elevhälsa, som
man kan vända sig till om man känner oro över viruset eller den nya situation som har
uppstått. Berätta gärna för din ungdom om sidan: norrkoping.se/corona-information-tillunga
Tack!
Med vänlig hälsning
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