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Information   till   vårdnadshavare   och   föräldrar  
 
Sedan   18   mars   2020   bedriver   vi   vår   undervisning   på   distans.   Skolan   är   stängd   i   enlighet  
med   regeringens   och   Folkhälsomyndighetens   rekommendationer.   Eleverna   genomför   sina  
studier   på   hemmaplan   istället   för   i   skolans   lokaler.   
 
Att   studera   på   distans   är   en   utmaning   som   kräver   mycket   av   eleverna   vad   gäller   motivation,  
struktur,   planering   och   eget   ansvar.   Många   kan   nog   också   känna   att   det   blir   ensamt   och  
tråkigt   när   man   inte   längre   har   de   sociala   kontakter   skolan   i   vanliga   fall   innebär.   Här   är  
naturligtvis   du   som   förälder   extra   viktig!   Samtala   ofta   med   din   ungdom,   både   om   skolarbetet  
och   uppgifter,   men   också   om   hur   din   ungdom   har   det   och   mår...  
 
Vi   vill   poängtera   att   den   här   tidens   studier   är   precis   lika   viktiga   som   när   man   är   i   skolan,   och  
vi   jobbar   hårt   med   att   skapa   planeringar   och   uppgifter   så   att   denna   omläggning   av  
verksamhet   ska   drabba   elevernas   utbildning   så   lite   som   möjligt.   Vi   försöker   att   i   så   hög   grad  
som   möjligt   ligga   i   fas,   så   att   vi   ska   kunna   hämta   igen   de   moment   vi   inte   kan   utföra   på  
distans   när   vi   väl   är   tillbaka   på   skolan.  
 
Vi   har   beslutat   att   eleverna   följer   sitt   vanliga   schema,   detta   för   att   skapa   en   enkel   och   bekant  
struktur.   Eleverna   förväntas   logga   in   på   sin   dator,   i   ett   Meet-möte   i   början   av   sina   lektioner.  
Där   ‘träffar’   eleven   sin   klass   och   sin   lärare,   ibland   för   genomgångar   och   diskussioner,   ibland  
för   kortare   avstämningar   och   planering   av   kommande   uppgifter.   Läraren   kallar   till   möten   i  
förväg,   så   eleverna   måste   hålla   koll   på   sin   skolmejl,   helst   flera   gånger   varje   dag.  
 
Det   är   mycket   viktigt   att   eleven   deltar   på   dessa   lektionsmöten,   som   alltså   följer   elevens  
normala   schema,   eftersom   det   är   vårt   sätt   att   kunna   planera   och   följa   upp   med   eleverna   i  
respektive   ämne.   Är   eleverna   inte   inloggade   på   utsatt   tid   rapporterar   vi   eleven   som  
frånvarande   från   lektionen.   Det   är   därför   viktigt   att   man   sjukanmäler   sig   som   vanligt   ifall   man  
är   sjuk.   Det   gör   man   till   mentor   och   på   telefonnummer    0515-   436   27.  
 
En   del   elever   genomför   delar   av   sin   praktiska   utbildning   på   olika   arbetsplatser,   som   utökad  
APL.   Detta   följs   naturligtvis   upp   av   elevens   lärare,   och   är   en   del   av   undervisningen.   För  
elever   som   är   på   olika   arbetsplatser   gäller   att   man   nogsamt   följer   arbetsplatsens  
anvisningar,   och   att   man   visar   extra   hänsyn   och   till   exempel   är   extra   försiktig   vid  
förkylningssymptom.   
 
Det   är   mentor   som   är   övergripande   ansvarig   för   planering   av   elevernas   utbildning,   och  
respektive   ämneslärare   för   planering   och   uppgifter   i   de   olika   ämnena.   Målet   är   ju   såklart   att  
eleverna   ska   ligga   i   fas   med   sin   utbildning,   även   om   vi   just   nu   jobbar   på   distans.   Har   du  
frågor   om   upplägget   i   något   ämne,   eller   om   undervisningen   i   stort   hittar   du   kontaktuppgifter  
till   mentorer   och   lärare   på   vår   hemsida.   
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Det   finns   en   hel   del   du   som   förälder   kan   göra   för   att   hjälpa   din   ungdom   med   skolarbetet,  
framför   allt   handlar   det   säkert   om   att   peppa   och   motivera,   men   du   kan   också   hjälpa   till   med  
att:  

● Kolla   att   din   ungdom   tar   del   av   information   från   skolan,   lärare   och   mentor   varje   dag.  
Påminn   och   fråga   gärna   om   man   har   kollat   mejlen.  

● Se   till   att   de   vanliga   rutinerna   följs   så   gott   det   går.   Att   gå   och   lägga   sig   i   tid   och   gå  
upp   på   morgonen,   äta   på   regelbundna   tider   och   att   röra   på   sig   är   alla   viktiga   delar   för  
att   klara   sina   studier   på   ett   bra   sätt.  

● Hjälp   din   ungdom   att   planera   sin   dag   och   sin   vecka.   Det   är   väldigt   lätt   att   skjuta   upp  
uppgifter   eller   viktiga   saker   när   man   själv   ansvarar   och   ingen   tjatar   på   en.   En  
planering   kan   vara   till   stor   hjälp,   och   då   kan   ni   tillsammans   stämma   av   vad   som   blivit  
gjort   efter   varje   dag!  

● Hjälp   din   ungdom   att   stänga   av   sådant   som   kan   störa   koncentrationen   när   hen   ska  
arbeta.   Tv,   dataspel,   mobilen,   sociala   medier   och   sådant   försvårar   förstås   när   man  
behöver   fokus   för   studier.  

● skapa   en   särskild   arbetsplats   om   möjlighet   finns!   Det   är   bra   att   ha   ett   särskilt   ställe  
där   man   kan   ha   sitt   material   och   kan   sitta   bekvämt.   Sängen   och   soffan   är   sällan   ett  
bra   ställe   för   att   utföra   effektiva   studier,   även   om   det   kan   verka   skönt…  

 
Till   slut   vill   vi   påminna   om   att   elevhälsan   finns   på   plats,   även   om   skolan   är   stängd.   Känner  
du   dig   orolig   för   din   ungdoms   mående   är   du   alltid   välkommen   att   kontakta   kurator   Veronica  
eller   skolsköterska   Malin.   Kontaktuppgifter   hittar   du   på   vår   hemsida.  
 
Det   är   en   oviss   och   orolig   tid   vi   befinner   oss   i,   men   tillsammans   kan   vi   lösa   detta,   så   att  
eleverna   kan   få   den   utbildning   de   strävar   efter   trots   den   svåra   situationen!   
 
Var   rädda   om   varandra,   så   hoppas   vi   att   vi   snart   kan   återgå   till   vår   normala   verksamhet.  
 
 
 
Mats   Klasson Sofia   Arebo Personalen   Nifsarpsskolan  
VD Rektor  
 


