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Distansundervisning för elever i årskurs 7-9 från
och med torsdag 17 december
Hej,
Utbildningsnämnden har i samråd med smittskyddsläkare tagit beslutet att
tillfälligt övergå till distansundervisning för årskurs 7-9 på alla kommunala
grundskolor från torsdag 17 december till och med tisdag 22 december.
Bakgrunden till detta beslut är att vi har en hög smittspridning i Norrköping.
Beslutet är en del i att bidra till att minska den allmänna smittspridningen i
samhället.

Beslutet gäller under en tillfällig period

Omställningen till distansundervisning startar torsdagen den 17 december och
kommer att pågå till och med tisdagen den 22 december.
Eleverna är välkomna tillbaka till skolan igen med ordinarie undervisning
måndagen den 11 januari 2021.

Undervisning på distans, hur går det till att arbeta digitalt?

Distansundervisningen sker via Google Classroom som eleverna redan är vana
vid. Lärarna kommer att tillhandahålla uppgifter som eleverna ska arbeta med.
Eleverna har egna Chromebooks som de kommer arbeta med. Du som elev
kommer få information från din skola hur undervisningen kommer gå till i detalj.
Vi är tacksamma om du som vårdnadshavare bidrar till att skapa så goda
förutsättningar som möjligt för ditt barns undervisning i hemmet.
På norrkoping.se finns en sida om distansundervisning som riktar sig till dig som
är elev. Här finns tips om distansundervisning och hur du kan planera din skoldag.
norrkoping.se/organisation/for-dig-som-ar-ung-i-norrkoping/corona-informationtill-dig-som-ar-ung/distansundervisning
Vi förstår att detta är en omställning som kommer med kort varsel. Även om det
bara är några få dagar kvar av terminen så vill vi betona vikten av studiefokus.
Undervisningen genomförs som vanligt och du som elev förväntas delta aktivt.

•

Skapa dig en egen studieplats hemma

•

Följ dina vanliga dagliga rutiner

•

Följ ditt vanliga schema

•

Ha daglig kontakt med undervisande lärare

Vad ska du tänka på vid undervisning på distans

Distansundervisning innebär fulla skoldagar och du följer ditt ordinarie schema i
så stor utsträckning som möjligt. Din lärare kommer att registrera närvaro på varje
lektion. Tänk på att du får ogiltig frånvaro om du inte registrerar din närvaro. Om
du är sjuk ska du sjukanmäla dig som vanligt.
Dina lektioner kommer främst att bestå av lärarledd undervisning i kombination
med eget arbete. Din lärare informerar dig om hur lektionen kommer att
genomföras. Det är viktigt att du regelbundet kontrollerar din e-post.
Du har alltid möjlighet att kontakta din lärare eller rektor om du behöver hjälp
eller mer information. Vi finns här för dig.

Skollunch

Skollunch erbjuds för fredag 18 december och måndag 21 december. Elever som
har behov av skollunch för dessa dagar ska anmäla behov av lunch på
norrkoping.se/skollunch. Anmälan ska göras senast kl. 12.00 den 17 december.
Kyld lunchlåda erbjuds och maten kan hämtas vid skolan.

Elever i behov av särskilt stöd

Elever i behov av särskilt stöd kommer kontaktas av personal på skolan.

Fortsätt följa råden och håll i och håll ut

Vi vill påminna om att följa de skärpta nationella råden som gäller sedan 14
december. Följ råden och fira jul ansvarsfullt så att vi förhoppningsvis har ett
annat smittläge efter jul och nyår.
Här kan du läsa mer om de nationella råden som gäller: Region Östergötland Nya allmänna råd i hela landet
På norrkoping.se finns information om coronaviruset som riktar sig till dig som
vårdnadshavare.
www.norrkoping.se/information-om-det-nya-coronaviruset/har-du-barn-inorrkopings-forskola-skola

Mer information om beslutet: Norrköpings kommunala grundskolor ställer
tillfälligt om till distansundervisning för elever i årskurs 7-9
Stort tack för din förståelse och din hjälp!
Med vänlig hälsning
Hans Grimsell, verksamhetschef grundskola åk 7-9
Sofie Lindén, utbildningsdirektör

