Skurup den 17 mars 2020

Brev till elev och förälder

Hej alla elever och föräldrar,
med anledning av att regeringen idag kommit ut med nya rekommendationer kring att växla
över undervisning från skolans lokaler till distansundervisning kommer vi att från imorgon
den 18 mars att bedriva undervisning på distans.
Vår huvudman Skurups kommun har idag beslutat i samråd med skolledningen att följa
regeringens rekommendationer från 18 mars 2020. Det innebär att eleverna ska studera,
följa sitt schema och vara uppkopplade hemifrån från och med onsdag. Om elev av någon
anledning inte kan följa distansundervisning kontakta elevens mentor.
Gällande elever som är ute på en arbetsplats (APL) behöver skolan säkerställa att
arbetsplatsen fortsatt kan ta emot eleven. Mentor återkopplar till eleven hur den ska gå
tillväga. Elev som inte kan närvara på sin arbetsplats ska följa distansundervisningen.
Lärarna kommer att använda sig av för eleverna redan känd Googlemiljön som har flera
digitala tjänster/möjligheter för distansundervisning (även kompensatoriska hjälpmedel). Det
är viktigt att eleverna tar med sig allt material hem, speciellt dator, laddare och läroböcker. Vi
kommer att skjuta fram de praktiska momenten av utbildningen.
Utgångsläget är att all personal kommer att arbeta som vanligt på skolan och skolan kommer
att vara öppen. Vi vet inte hur länge detta kommer att pågå men vi planerar för att situation
fortgår under en längre tid. Vi återkommer så snart vi har ny information. För alla årskurs 3
elever planerar vi för student den 5 juni.
Vi vädjar om hjälp med följande. Vi inser att uppkoppling i hemmet kan bli ett bekymmer som
måste lösas. Har ni möjlighet att hjälpa oss med detta är vi mycket tacksamma. Vi kan inte
nog betona att den situation som uppkommit är unik på väldigt många sätt och som skola
kommer vi att prövas i många avseenden.
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För att vi ska kunna hantera distansundervisning vilar ett stort ansvar på eleverna och er
föräldrar. Med distansundervisning har vi inte längre möjlighet att följa upp exempelvis
närvaro på samma sätt som vanligt. Därför ber vi er att prata med era ungdomar om att
deras eget ansvar i form av arbetsinsats, tillgänglighet och inlämningar i Classroom är
avgörande för den egna utvecklingen, inlärningen och i slutändan betyg.
Imorgon kommer all personal att planera för att ställa om till distansundervisning. Det
kommer att blir ett gediget arbete och lärarna kommer att behöva arbeta hårt för att hinna
med att ställa om med kort varsel. Därför ber vi er att respektera lärarnas och personalens
arbete och den tid de nu kommer att behöva lägga ner på detta, framförallt under den
närmaste veckan.
Vi inser att ni säkerligen har många frågor. Just nu har vi ett läge där vi får ny information
kontinuerligt som vi behöver förhålla oss till och hantera. Om ni mejlar mig frågor ska jag
försöka svara så snart jag har möjlighet.
Vi är övertygade om att vi tillsammans kommer hantera den uppkomna situationen på bästa
sätt gemensamt personal, elever och er föräldrar.
Stort tack på förhand för visad förståelse och gott samarbete. Ta hand om er och var rädda
om varandra!

Med vänlig hälsning

Eva le Grand, rektor
eva.legrand@skurup.se

