Åtvidaberg 2020-12-03

Till Elever och Vårdnadshavare på
Bildningscentrum Facetten

Övergång till fjärrundervisning på Bildningscentrum Facetten
Regeringen har idag tillsammans med Folkhälsomyndigheten beslutat att alla landets
gymnasieskolor delvis stänger och därmed övergår till fjärr- och distansundervisning.
Detta som en av flera åtgärder i höst för att minska smittspridningen i samhället.
Beslutet gäller från måndag 7/12 fram till och med den 6/1 2021 d v s resten av
höstterminen.
För oss på Bildningscentrum Facetten innebär inte detta beslut någon större förändring då vi
redan övergått till delvis fjärrundervisning som i mycket ligger helt i linje med de nya
rekommendationerna. Vi behöver bara förstärka några åtgärder.
Detta nya beslut innebär alltså i praktiken liksom innan följande med förstärkningar i fetstil:










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.
OBS! förstärkning – Praktiska moment i praktiska kurser framförallt på
Yrkesprogram kommer att genomföras på skolan. Undervisande lärare
beslutar om vilka moment som behöver genomföras på plats och vilka moment
som ev kan skjutas upp.
Våra ”hjälpstugor” i Ma, Eng och Sv kommer fortfarande att genomföras på
skolan. Vi kräver dock att eleven anmäler att de vill komma och få hjälp senast
dagen innan.
Den som har svårigheter att genomföra sina studier digitalt eller behöver stöd och
hjälp får man komma till skolan. Man måste dock kontakta mentor innan man
kommer in till skolan.
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.
Jag hoppas genom dessa åtgärder att vi kan återgå till vanlig undervisning på plats igen till
den 11 januari då vårterminen startar.
Jag önskar er alla en God Jul!
Med vänlig hälsning

Mikael Nord
Rektor Bildningscentrum Facetten
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