Åtvidaberg 2020-11-27

Till Vårdnadshavare på
Bildningscentrum Facetten

Delvis fjärrundervisning på Bildningscentrum Facetten
Åtvidabergs kommun har idag beslutat att från och med måndagen den 30 november delvis
övergå till fjärrundervisning på Bildningscentrum Facetten. Undervisningen kommer att
fortsätta, men en stor del av den teoretiska undervisningen kommer att genomföras digitalt.
Samtidigt kommer praktiska moment att genomföras på skolan. De elever som har behov av
stöd kommer även de att kunna komma till skolan och få det.
Beslutet gäller fram till jullovet.
Beslutet är ett led i kommunens arbete att motverka smittspridning av Covid19 i samhället
men samtidigt fortsätta ge en kvalitativ undervisning. Genom att ge huvuddelen av
undervisningen som fjärrundervisning kommer det bli lättare att följa
Folkhälsomyndighetens allmänna råd och de särskilda råd som gäller för Region
Östergötland. Idag är många elever och personal frånvarande från skolan, genom dagens
beslut ökar möjligheten för dessa att delta fullt ut i skolans verksamhet.
Beslutet innebär i praktiken följande.









Teoretiska kurser genomförs digitalt på Meet och i Classroom. Schemat ska följas
och eleven måste checka in på Meet eller i Classroom beroende på vad läraren ger
för instruktion.
Vissa moment kan fortfarande ske på skolan t ex prov eller moment som inte kan
genomföras digitalt. Det kommer att ske undantagsvis.
Praktiska kurser framförallt på Yrkesprogram kommer att genomföras på skolan.
Våra ”hjälpstugor” i Ma, Eng och Sv kommer fortfarande att genomföras på skolan.
Den som har svårigheter att genomföra sina studier digitalt eller behöver stöd och
hjälp kommer man till skolan. Kontakta mentor.
Idrott&Hälsa genomförs digitalt. Specialidrotten, fotboll och golf genomförs på plats
vecka 49 men digitalt vecka 50 och 51.
Matsalen kommer fortsatt vara öppen för de elever som har undervisning på skolan
för de elever som undervisas digitalt finns matlåda att beställa och kan hämtas vid
skolans matsal och på Grebo skola och i Björsäters skola.
Mentor kommer att ha mentorstid med sin klass varje vecka antingen live eller på
Meet.

Skolan kommer att vara öppen om någon t ex glömt sina böcker eller har tekniska problem
med sin chromebook.
Den situation vi nu hamnat i är en utmaning för både elever och lärare. Erfarenheten från
våren visar att eleven måste ta ett stort ansvar och hålla en god disciplin för att klara
fjärrundervisning. Vi behöver nu alla stödja dem så mycket vi kan.
Jag vill också passa på och önska er en mysig 1:a Advent och en God Jul så småningom.
Med vänlig hälsning

Mikael Nord
Rektor Bildningscentrum Facetten
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