Tegelbruksskolan bedriver distansundervisning under tiden
2020-03-18 – 2020-04-03
Efter folkhälsomyndighetens rekommendationer har kommunen tagit beslut att bedriva
distansundervisning i första hand fram till den 3 april. Undantag görs för de praktiska moment
på Transportprogrammet i åk 3 som inte går att bedriva på distans. Det arbetsplats förlagda
lärandet (praktiken) räknas som distansundervisning vilket betyder att du som elev fortsätter
som vanligt på din praktikplats.
Löpande omvärldsbevakning gör att beslutet kan komma att revideras med kort varsel. Våra
skolor har sedan en tid tillbaka planerat för ett eventuellt beslut om att övergå till
distansundervisning/fjärrundervisning. Gymnasiet och Vuxenutbildningarna är därför väl
förberedda och kommer med omedelbar verkan kunna bedriva en kvalitativ undervisning
under rådande omständigheter. Samtliga elever och medarbetare förväntas fortsatt delta i
arbetet, elever till största delen hemifrån, och medarbetare från sin arbetsplats.
Vi fortsätter att följa myndigheternas rekommendationer i frågan.
Specifik kommunikation med elever och vårdnadshavare i frågan sker via ordinarie
kontaktvägar. På www.klippan.se har vi övergripande information.
Du som elev på Tegelbruksskolan kommer att få information via Skolportalen (PingPong) om
vad som förväntas av dig att göra under hemskoleundervisningen. Det är därför viktigt att
hålla sig uppdaterad om vad som händer och kontinuerligt logga in där för att få den senaste
informationen. Följ ditt skolschema om inget annat överenskommit med läraren, eftersom du
ska betrakta distansutbildningen som en vanlig skoldag fast hemifrån.
Blir du som elev sjuk under tiden som det är distansundervisning är det viktigt att ändå
sjukanmäla sig enligt de rutiner som överenskommit med mentorer sedan tidigare. Se också
till att i möjligaste mån hålla dig hemma under den tid som distansutbildningen fortgår för att
på så sätt minska spridningen av Coronaviruset, eftersom det är syftet med din
hemundervisning.
Vid frågor gällande din undervisning så vänd dig till respektive lärare i de olika ämnena.
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