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Undervisning på distans
Utbildningsförvaltningen i Stockholms stad har beslutat att all
utbildning i gymnasieskolan ska bedrivas på distans. Detta gäller
från och med den 18 mars och tills vidare. Beslutet grundar sig på
Folkhälsomyndighetens rekommendation. Via Skolplattformen/
Min skola kommer du att få information löpande om din
undervisning. Håll dig även uppdaterad genom att läsa vad vi
skriver på skolans hemsida.
Huvudprincipen är att undervisning på distans följer ordinarie
schema men inte i skolans lokaler. Det innebär att du som elev
följer planeringen i respektive kurs från hemmet. I Skolplattformen
beskriver din mentor och undervisande lärare hur du fortsätter dina
studier. Du som elev ska vara inloggad i Teams under lektionen.
Din lärare kommer att ta närvaro på varje lektion.

Det är av yttersta vikt att du som elev följer den planerade
undervisningen i enlighet med dina lärares instruktioner.

Du kan få distansundervisning på olika sätt
•

Du får uppgifter som ska lämnas in eller redovisas enligt din
lärares instruktioner.

•

Din undervisning är interaktiv och sker i realtid, vilket
innebär att du måste sitta vid din dator och vara uppkopplad.
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Skollunch
Under tiden din undervisning sker på distans serveras ingen
skollunch.

Studiestöd
Regeringen har meddelat att studerande får behålla sitt studiestöd
även om undervisningen sker på distans. Du hittar mer information
på CSN:s webbplats.

Kontakt med skolan
Om du behöver stöd från exempelvis elevhälsan eller teknisk
support, kontakta skolan. Du hittar kontaktuppgifter till skolans
personal på skolans hemsida. Skolan är öppen för friska elever som
behöver hämta studiematerial. Elever som saknar internet i hemmet
kontaktar sin mentor för mer information.

Heltidsstudier
Det är viktigt att betona att detta inte är ett extra skollov utan att
varje elev ska delta i undervisning hemifrån. Som vårdnadshavare
ber vi dig om hjälp att betona detta för din ungdom. Denna situation
ställer extra krav på dig som elev att behålla goda rutiner med att
stiga upp som vanligt på morgonen, logga in i Skolplattformen och
sköta dina studier hemifrån.

Vi som skola har ställts inför en helt ny situation. Vårt fokus är att
ge dig som elev bästa tänkbara undervisning givet våra
förutsättningar. Vi kommer successivt arbeta med att hitta lösningar
för dig som elev, även om vi inte just idag har svar på alla dina
frågor. Som elev och vårdnadshavare ber vi dig att i första hand
vända dig till din mentor med frågor.
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Studiedag fredag 20 mars
Vi kommer att ha en studiedag fredag den 20 mars.

För ytterligare information angående Covid-19 hänvisar vi till
följande webbplatser:
https://www.folkhalsomyndigheten.se/
https://www.1177.se/Stockholm/
https://vardgivarguiden.se/kunskapsstod/smittskydd/
https://www.skolverket.se/
https://start.stockholm/

