Åtvidaberg oktober 2020

Inbjudan till uppföljning av studieresultat
Hej elever och föräldrar!
Som många av er vet brukar vi varje termin ha en studieuppföljningskväll på
Bildningscentrum Facetten då ni kan träffa alla våra lärare. I höst kan vi på grund av det
rådande coronaläget inte genomföra detta.
Den studieuppföljning som finns i lärplattformen IST kommer dock att fungera som vanligt.
Där har samtliga lärare lämnat omdömen om sina elever och vi uppmanar er alla att läsa
dessa för att få en bild av era ungdomars studieresultat. Ni kan se dessa
fr o m den 12 november. Välj omdömena för tidsperioden 200818 - 201102.
I enstaka fall kan det vara så att läraren endast markerat grönt och kommentar saknas. Det
beror på att även vi i skolan har lärare som nu är sjukskrivna och därmed inte kunnat
kommentera fullt ut. Den som fått en röd markering har alltid fått en förklarande kommentar.
Har ni frågor kring kommentarerna går det bra att kontakta respektive lärare. Samtligas
mailadresser hittar ni på bildningscentrum.se (under rubriken Om oss).
Ni når omdömena via följande länk:

https://atvidaberg-guardian-learn.se.ist.com/
Skulle länken inte fungera så prova med att byta webbläsare eller kopiera den och klistra in
den istället för att klicka på den. Alternativt kan ni gå in på https://bildningscentrum.se.
Under ikonen IST finns länkar till både manual och omdömen.
I varje kursomdöme finns en färgmarkering samt skriftliga kommentarer. Färgmarkeringarna
visar elevens nuvarande situation, och har olika betydelser.
Röd:
X otillräckliga kunskaper (F-varning)
Ljusgrön:
I
godtagbara kunskaper
Mörkgrön:
II
mer än godtagbara kunskaper
De omdömen och de kommentarer som finns nu berör alltså elevens insats så här långt,
vilket innebär att alla moment i kursen inte har testats än/vissa moment bara testats någon
gång. Vid nästa omdöme kan färgkoden och innehållet i kommentarerna komma att ändras,
beroende på hur eleven har arbetat och tagit till sig av kursens innehåll. Betyg sätts i slutet av
kursen, omdömen ges en gång per termin. En viss färgkod och kommentar vid ett omdöme
garanterar med andra ord inte ett visst slutbetyg när kursen är färdig.
Har ni problem med inloggningen eller frågor om hur man hittar omdömena så kontakta oss
via mail eller ring vår expedition, 0120-83333.
Med vänlig hälsning
Mikael Nord
Rektor
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