Praktisk information från Skvaderns Gymnasieskola
Sveriges regering och Folkhälsomyndigheten rekommenderar att alla gymnasieskolor går över till
distansundervisning för att begränsa smittspridningen av Coronaviruset (Covid-19). Syftet med
rekommendationen är att vi i största möjligaste mån undviker större ansamlingar. Vi hoppas att alla tar sitt
ansvar under dessa tider och undvika fysisk social kontakt. Vi på Skvaderns Gymnasieskola följer denna
rekommendation och kommer från och med imorgon torsdag (19 mars) börja med undervisning på distans.
Idag (onsdag 18 mars) förbereder vi oss för att kunna bedriva denna typ av undervisning på allra bästa sätt. Vi
vill också poängtera att undervisningen och verksamheten fortsätter som vanligt, men i en annan form. Du som
elev har därmed ett stort ansvar som kräver självdisciplin. Vi förväntar oss också att vårdnadshavare tar sitt
ansvar för att säkerställa att ens barn deltar i undervisningen som planerat enligt schema och får stöttning
hemifrån.
Det är viktigt att du som elev har med dig ditt skolmaterial, inklusive dator/laddare och skolböcker, hem. Du som
elev kan idag onsdag och imorgon torsdag komma till skolan för att hämta det material som du behöver om du
av olika anledningar inte kunde göra det igår.

Allmän information till elever samt vårdnadshavare
•
•
•
•
•
•
•
•

All information kring kurser samt övrig skolverksamhet finns i ditt schema på Schoolity.
Schemat följs som vanligt gällande kurser och lektionstider. Lärare arbetar just nu med att anpassa
schemat för denna typ av undervisning.
Distansundervisning sker via plattformen Schoolity och Microsoft Teams.
Digitala lektioner kan komma att spelas in och ni som elever kan själva välja att stänga av kamera
och mikrofon. Ni kommer vid varje tillfälle informeras om att lektionen spelas in.
Microsoft Teams har en chatt-/ samt mötesfunktion där ni som elever kan ställa frågor live till lärare
samt ringa med video- och röstsamtal.
Mentorssamtal kan komma att bedrivas via möten i Microsoft Teams som bokas in av mentorn.
Närvaro tas vid varje lektionsuppstart och registreras i Schoolity med ”Deltagit i undervisning på
distans”. Den närvaron räknas som ordinarie närvaro. Om du är sjuk sjukanmäl dig som vanligt.
Skulle en lektion inte kunna genomföras t.ex. om en lärare är sjuk, kan lektionen komma att
ställas in och informationen kommer då ut via Schoolity.

Inlämningsuppgifter, muntliga redovisningar/seminarier och prov kommer att ske, men med reviderad planering.
Dessa kan genomföras via Schoolity och exempelvis inspelade redovisningar kan lämnas in till Schoolity via
OneDrive. Prov kan komma att genomföras digitalt genom DigiExam. Vi hoppas att ni har förståelse för att hinder
kan uppstå under uppstarten av distansundervisningen, och vi ber er ha tålamod och följa de instruktioner som
lärare, mentorer eller jag som rektor skickar ut. Inloggning på Schoolity skall göras varje dag för att inte missa
viktig information!

Elevhälsoteamet
Under tiden som skolan bedriver fjärr-/distansundervisning kommer elevhälsan att fortsätta bedriva verksamhet
som tidigare med undantaget att vi har våra möten via Microsoft Teams eller telefon. Redan inbokade möten
och stående veckoträffar fortlöper fast via digitalt möte. På samma vis bokar vi och ni elever tider över mejl eller
telefon som vanligt.
Detta gäller skolsköterskan Lena Erlingsson, skolkuratorn Ninni Embretsen, SYV Åsa Sundqvist, specialpedagog
Kristin Nelvig samt i överenskomna fall vår skolläkare Ingegerd Åhsgren.

Utvecklingssamtalsdagarna
Utvecklingssamtal kommer ske som vanligt men på distans. Mer information om detta kommer ni att få av er
mentor.

Tekniska frågor
Om ni som elever inte har möjlighet att kunna delta i distansundervisning på det sätt som beskrivs ovan
(exempelvis inte tillgänglighet till bra internet i hemmet) måste ni snarast kontakta oss. Vi kommer då att försöka
lösa problemet på bästa sätt utifrån era förutsättningar.
________________________
Har ni några frågor eller funderingar så tveka inte att höra av er till mig! Jag svarar på frågor så snart jag kan!
Trevor Fisher - Rektor Skvaderns Gymnasieskola
trevor.fisher@skvadern.nu
070-3271978

