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Beslut om tidsbegränsad distansundervisning i
gymnasieskolan
Regeringen har efter rekommendationer från Fokhälsomyndigheten beslutat att
gymnasieskolan ska ställa om till distansundervisning.
Distansundervisning
●

Mellan perioden måndag 7/12 till onsdag 6/1 2021, ska gymnasieskolan övergå till
distansstudier

Bakgrund
Under torsdagen 3/12 höll Regeringen en presskonferens tillsammans med utbildningsministern
och Folkhälsomyndigheten.
“Detta beslut ska bidra till den bromsande effekt som nu behövs för att minska
smittspridningen av covid-19 i samhället.”
Beslut om att övergå till distansstudier eller stänga skolor kan fattas av Regeringen eller
Smittskyddsenheten i samråd med Utbildningsnämnden.
●

Regeringen kan fatta beslut utifrån rekommendationer från myndigheter såsom
folkhälsomyndigheten för att minska spridning i samhället i stort.

●

Smittskydd kan gå in med beslut för att bryta smittspridning på en viss skola eller region.

Beslutet denna gången är fattat av Regeringen

Hur påverkar det mig som elev?.
●

Övergång till distansundervisning
○ undantag för IM
○ EE, FT, IN och TE4 kommer att genomföra praktiska moment vissa dagar i skolan.
○ provtillfällen och kunskapsredovisningar för olika grupper kommer att genomföras
på skolan - besked från undervisande lärare

Måndag 7 december
Eleverna har hemstudiedag på måndag men ska koppla upp sig på meet för att få information om
bakgrund, beslut och praktiska instruktioner som gäller just nu.
Eleverna ska ha möjlighet att hämta böcker och material inför sina distansstudier under
måndagen.

Mer info, förutsättningar och medskick
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●

skollunch vid distans - denna fråga ligger på politisk nivå och vi återkommer när vi får
information om hur beslut landar i denna fråga. Det finns inget som anger att elever i
gymnasieskolan har rätt till skollunch.

●

e-tjänsten Beställning av matlåda kommer inte att kunna erbjudas under denna tid

●

Borgen - kommer fortsätta att vara tillgänglig för våra elever. Det ska vara möjligt att
genomföra idrottsundervisning hemifrån om de önskar åka hem under distansen.

●

Nationella prov g
 enomförs enligt plan

●

andra planerade prov och bedömningstillfällen - inplanerade prov och
bedömningstillfällen på plats, som bedöms behövas för att ge ett rättssäkert
betygsunderlag ska genomföras.
Kan bedömning göras på annat sätt är det att föredra.
Prov genomförs med start 8.15, vilket kräver omorganisering av dagen.

●

IT - vid bekymmer med din dator, vänd dig till IT-support 0454-934 00

Lektioner på distans - riktlinjer
Med erfarenhet av vårens distansundervisning ger vi följande medskick och riktlinjer att utgå och
förhålla sig till:
●

Eleverna läser enligt schema om inget annat kommuniceras.

●

Elever som har svårt att få studiero i hemmet meddelar detta till mentor.

Viktig info vid distansstudier för elever:

★ Tänk på att
★ Kom i tid
★ Kamera ska vara på, när ni har gemensam samling
★ Mikrofonen användas när lärare bedömer
★ Klädd för undervisning
★ Ta paus när möjlighet ges och glöm inte att röra på dig.
Ordningsregler för elever som vistas i skolan
Det är extra viktigt att visa hänsyn för allas arbetsmiljö som är en del av Nordenbergsskolans
ordningsregler. Arbetsmiljön påverkas av riktlinjer från folkhälsomyndigheten och för att förtydliga
vad detta innebär för våra elever som vistas i skolan gäller följande :
●

Håll distans både på och utanför lektioner
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●

Stanna hemma vid minsta tecken på symtom (+ 2 dagar symtomfri)

●

Lämnar man skolan före lektionens slut utan beviljad ledighet, stannar man hemma de två
påföljande dagarna.

●

Vid symtom som inte försvinner inom ett dygn, kontakta vården för att testa för covid-19

●

Genomförs inget test är du välkommen tillbaka efter 7 dagar från första symtomen (varav
de 2 sista dagarna symtomfria)

●

Elev som konstaterats positiv av covid-19 måste meddela sin mentor

●

I avvaktan på svar på genomfört test är man inte i skolan.

●

Vid konstaterad covid-19 i familjen är du i familjekarantän och får inte vara i skolan

Bryter du mot något av detta resulterar det i en varning.
Varning kan leda till avstängning från gymnasieskolan.
Region Blekinge vill få hjälp med att sprida följande information:
E-legitimation behövs för att boka egenprovtagning
●

De som är 16 eller 17 år kan själva boka egenprovtagning för covid-19 via e-tjänsterna på
1177.se. Tänk på att det behövs en e-legitimation. För de som är under 18 år krävs ett
utökad bankID eller Freja ID+ för att logga in på 1177.se. Det är viktigt att vårdnadshavare
hjälper sina 16-17-åringar att skaffa e-legitimation innan de blir sjuka och får symtom

