Skurup 20-03-20

Information till elever och vårdnadshavare på Nils Holgerssonsgymnasiet
gällande distansundervisning

Hej!
De senaste dagarna har vi på skolan planerat om vår undervisning för att växla till
distansundervisning utifrån beslutet tidigare i veckan. Vi är alla vid gott mod och inspirerade
även om förutsättningarna är utmanande.
För att på bästa sätt bemöta elevernas behov utifrån struktur och trygghet men även för oss
personal och er vårdnadshavare har vi tagit fram en modell för Nils Holgerssonsgymnasiets
elever. Vi önskar ge er alla information kring hur vi arbetar så att ni som elever kan be om
hjälp och att ni som vårdnadshavare kan stötta era ungdomar.

Vår modell innebär
Schema kommer att skickas ut av mentor för nästkommande vecka varje fredag eftermiddag
(from idag 20/3). I schemat framgår det tydligt vilka tider samt vilka lektioner som ska
genomföras. Det är även i stora drag beskrivet vilket innehåll varje lektion har.
Vi har schemalagt uppstartstid och avslutningstid med mentor varje skoldag. Syftet med
uppstartstiden är att mentor ska samla sina elever och starta upp skoldagen genom att
stötta och handleda eleverna. Syftet med avslutningstiden handlar om att mentor
gemensamt med eleverna utvärderar dagen samt ger återkoppling och handledning kring
skolarbetet.

Vid undervisningspassen kommer undervisande lärare starta upp sin lektion och finnas
tillgänglig för eleverna under hela passet.
På schemat/Classroom finns kontaktuppgifter till mentorer och till undervisande lärare samt
elevhälsans personal i behov av stöd och vägledning.
Närvaro kommer att registreras i Dexter på samma sätt som vi gör här på skolan. Elev är
närvarande då den följer sitt schema med uppstart och avslut samt går in och är aktiv i
kursernas Classroom utifrån schemat.
Angående elever på APL (arbetsplatsförlagt lärande) gäller skolans ordinarie
uppföljningsmodell (lärare/elev/handledare). Har ni frågor kring APL vänligen kontakta
mentor i första hand.

Detta innebär att eleverna behöver




Vara uppkopplade och befinna sig i en lugn studiemiljö vid rätt klockslag enligt
schema.
Ta ansvar för att logga in enligt schemat och genomföra de arbetsuppgifter som
finns.
Vid frågor kring kurser, innehåll och extra anpassningar/särskilt stöd kontakta först
och främst mentor och undervisande lärare.

Vi hoppas att den här perioden både ska gå fort och smidigt, ta hand om er!

Med vänlig hälsning
Eva Legrand
Rektor Nils Holgerssongymnasiet

