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Nulägesinformation angående coronapandemin till vårdnadshavare i Smedjebackens
kommuns skolor, fritidshem och förskolor 2021-01-08
Jullovet är snart till ända och vi hoppas ni alla har firat en lugn och fin jul även om den
kanske varit lite annorlunda denna gång. Måndag 11/1 är det skolstart för eleverna i
Smedjebacken. Vid presskonferensen som skolminister Anna Ekström höll torsdag 7/1
meddelades det att högstadieskolor från måndag 11/1–21 får möjlighet till fjärr- eller
distansundervisning. Beslutet innebär att huvudmannen för en grundskola som är
öppen för eleverna kan besluta att använda fjärr- eller distansundervisning i högstadiet
för att undvika trängsel i skolans lokaler eller i kollektivtrafiken, om det behövs för att
kunna följa Folkhälsomyndighetens föreskrifter, allmänna råd eller rekommendationer
som avser sjukdomen covid-19. Motsvarande möjligheter finns sedan tidigare för öppna
gymnasieskolor.
Innan fjärr- eller distansundervisning tas till som åtgärd behöver huvudmannen först ha
konstaterat att övriga åtgärder inom ramen för det ordinarie regelverket är uttömda.
Huvudmannen måste därför i första hand överväga andra möjligheter för att se till att
eleverna håller tillräckligt avstånd genom att exempelvis anpassa schemat, tider för
raster och skollunch, förlänga/förkorta skoldagen på så sätt att eleverna ”går omlott”
och/eller andra åtgärder som kan vara aktuella på respektive skola.
Huvudregeln i skollagen är närundervisning. Det är också denna undervisningsform som
lämpar sig bäst för elever i allmänhet. När det gäller fjärr- eller distansundervisning bör
huvudmannen därför även överväga om det är lämpligt att bedriva sådan undervisning
med hänsyn till elevernas olika förutsättningar och behov.
Eftersom alla skolor har olika förutsättningar så kommer det med största sannolikhet
att se olika ut på olika högstadieskolor. Man kan anpassa på olika sätt och erbjuda olika
lösningar. Hur det kommer se ut på ditt barns skola får du information om från rektor
på respektive skola.
Fortfarande är huvudbudskapet Håll i-Håll ut-Håll avstånd-Tvätta händerna
//Ledningsgruppen för förskola/skola och medicinskt ledningsansvarig skolsköterska.
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Arabiska
:المساعدة في الترجمة ؟ اتصل بخدمة المواطن عبر الهاتف0240660075 هل تحتاج
Somaliska
Waad salaaman tahay! Ma rabtaa in lagaa caawiyo tarjumaadda? Wac adeegga muwaadinka taleefoonka: 0240660058.Mahadsanid.
Tigrinska
ሰላም! ድሌት ንስኺ ትርጕም ? ይኽእል ድውል ዜጋታት ኣገልግሎት ተሌፎነይ: 0240660058።የቀንየለይ።
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