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Hej!
Detta är information till dig som är elev i Norrköpings kommunala
gymnasieskolor och till dig som är vårdnadshavare.
Som ni vet befinner vi oss fortfarande i en pandemi där rekommendationen från
Folkhälsomyndigheten är att stanna hemma vid milda symtom. Nu är hösten här
och det är förkylningstider. På vissa skolor ser vi en ökad sjukfrånvaro och att
många elever och lärare är hemma med milda symtom. Det är bra att vi hjälps åt
och tar ett gemensamt ansvar för att minska smittspridning. Är du sjuk ska du vara
hemma, har du däremot inga symtom ska du vara på skolan.
Utifrån läget som vi befinner oss i så ser vi att vi kan behöva göra anpassningar i
undervisningen på vissa program där sjukfrånvaron är hög eller där många elever
och/eller lärare är hemma med milda symtom. Anpassningen innebär att delar av
undervisningen kan komma att genomföras på distans på vissa utbildningar under
en tillfällig period. Detta gäller för undervisning som sker i skolan. Det gäller inte
för undervisning som sker ute på en arbetsplats.
Eventuella anpassningar görs för att fortsätta hålla god kvalitet i undervisningen
och behålla den garanterade undervisningstiden även då många är hemma med
milda symtom. Garanterad undervisningstid är de undervisningstimmar som du
som elev har rätt till. Riksdag och regering har tagit fram nationella bestämmelser
som gör det möjligt för skolor att använda distansundervisning om elever
och/eller lärare är frånvarande på grund av att man följer Folkhälsomyndighetens
rekommendationer. Genom att lägga om delar av undervisningen till distans, om
behov uppstår, så ser vi också att vi kan säkerställa en rimlig arbetsbelastning för
lärare och elever som följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Om
uppgifter och arbete skjuts på framtiden kan det vara tufft att arbeta ikapp.
Om du har frågor eller funderingar om distansundervisning ska du vända dig till
din mentor eller rektor. Här nedan har vi samlat några frågor och svar. På
kommunens hemsida finns också en sida med information om
distansundervisning: www.norrkoping.se/information-om-det-nyacoronaviruset/distansundervisning-for-dig-som-gar-i-kommunal-gymnasieskola
Med vänlig hälsning
Claes Göransson, verksamhetschef gymnasiet
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Frågor och svar
Vilka skolor och utbildningar kommer ha undervisning på distans?
Det kan se olika ut beroende på hur personal- och elevfrånvaro ser ut på varje
skola framöver. Vi utgår från den aktuella situationen. Det innebär att ett eller
flera program kan behöva, under en kortare period, gå över till
distansundervisning. I ett sådant läge handlar det inte om en distansundervisning
på heltid, utan det kan handla om att delar av skoldagen genomförs på distans
eller att undervisningen sker på distans under vissa dagar. Rektor beslutar om hur
distansundervisningen ska genomföras och i vilken omfattning.
Hur länge kan distansundervisningen pågå?
Det kan också se olika ut. Om en skola övergår till distansundervisning för vissa
delar av utbildningen så hänger det ihop hur sjukfrånvaron ser ut och om många
lärare och/eller elever är borta. Om sjukfrånvaron minskar så kan undervisningen
ske som vanligt.
När och hur får jag veta om mina lektioner ska ske på distans?
Du som elev och vårdnadshavare ska få information om detta minst en dag i
förväg. Rektor informerar om detta utifrån att det är varje skola som ansvarar för
verksamheten.
Hur går distansundervisning till?
Undervisningen sker till största del genom Google Classroom och Google Meet
(genomförs via videolänk), som du kommer åt via din vanliga inloggning. Dina
lektioner bestå av lärarledd undervisning i kombination med eget arbete. Din
lärare informerar dig om hur lektionen kommer att genomföras. Det är viktigt att
du regelbundet kontrollerar din e-post. Följ ditt schema och logga in i din
elevdator med ditt Googlekonto som du fått av skolan i god tid före din lektion
börjar.
Rektor ansvarar för att organisera distansundervisningen, men den kommer inte
att ske på heltid. Detta innebär att undervisningen kan ske på skolan under vissa
dagar eller delar av dagar. Det kan till exempel vara så att ett pass är på distans,
följt av en lektion som inte är på distans. Därför är det viktigt att du är på plats i
skolan om du är frisk.
Vad ska du tänka på vid undervisning på distans?
Undervisningen genomförs precis som vanligt och du förväntas delta aktivt. Du
som elev tar ansvar för att arbeta med dina kurser. Vi vill betona vikten av
studiefokus även då undervisningen sker på distans.
Din lärare kommer att registrera närvaro på varje lektion. Tänk på att du får
ogiltig frånvaro om du inte registrerar din närvaro. Om du är sjuk ska du
sjukanmäla dig som vanligt. Du har alltid möjlighet att kontakta din lärare om du
behöver hjälp eller mer information.

