2020-04-01
Vanliga frågor och
funderingar

Hej alla vårdnadshavare och elever. Nedanför kommer
information om det vi vet i dag (2020-04-01) utifrån
de vanligaste frågorna som dyker upp
Studenten, utspring och mösspåtagning etc.
Vi kan i dagsläget inte ge någon information om detta då vi inte
har någon aning om hur länge detta kommer pågå. Det jag kan
säga att så som det ser ut i dag kommer ingen ”vanlig”
mösspåtagning att äga rum. Troligen har vi mer information efter
påsklovet.
Jag har inget att gör på min APL-plats/ jag har blivit av med
den
I första hand försöker ansvarig lärare hitta en ny APL-plats. Så
som läget ser ut i dag kan det vara väldigt svårt då branschen är
hårt ansträngd. Om ingen plats kan hittas skall eleven enligt
skolverkets direktiv delta i fjärr-/distansundervisningen. Det
betyder att undervisande lärare ger uppgifter kopplade till APLkurser. Det kan även betyda att eleven får uppgifter i andra ämnen
t.ex. gymnasiegemensamma kurser så som religion.
Jag är orolig för att jag inte får rätt antal timmar APL
Så gott som de flesta eleverna i åk 3 kan känna sig trygga med det.
Detta då skolan har för åk 3 elever haft mycket mer APL-tid utlagt
än vad som så kräver. När det gäller åk 2 ser vi över det och får om
så behövs kompensera i åk 3.
Praktiska prov/ gymnasiearbete åk 3.
Vi planerar för att öppna upp för praktisk undervisning i skolan,
främst för åk 3 efter påsklovet. Det kommer att ske med max 5
elever/undervisningspass. Det är otroligt viktigt att elever går
direkt till sitt lektionspass och inte beblandar sig med andra
elever som har ett annat lektionspass på skolan. Om man inte

följer detta kommer vi inte kunna erbjuda denna form av
undervisning.
Det kommer komma separat schema för dessa lektioner.
Kommer det bli lovskolor, skola på helger?
Inget beslut kring detta är ännu fattat av huvudmannen
(Stockholms stad). Det är i dagsläget inte upp till en enskild skola
att besluta.
Jag missar praktiska lektioner, när får jag de?
I dagsläget prioriterar vi åk 3 för de eventuella praktiska
lektionstillfällen vi kan genomför på skolan. För åk 1 + 2 blir det
mer teoretiska lektioner. Det kan bli så att om det blir långvarigt att
de får läsa teoretiska bitar nu som ligger i åk 2 eller 3. Detta för att
använda kommande läsår till mer praktiska moment i kurser.
Hur blir det med mitt studiebidrag?
Information från CSN finns som länk på hemsidan och i
skolplattformen.
Hur länge kommer fjärr-/distansundervisningen fortgå?
Det är det ingen som vet i dagsläget. Det beror på hur utvecklingen
av Covid-19 sker. Jag har tidigare sagt minst fram till påsklovet.
Utifrån den information jag har i nuläget skulle jag säga april
ut. Jag och vi som skola avvaktar hela tiden nya direktiv från
huvudmannen (Stockholms stad) och vad
Folkhälsomyndigheten/Skolverket kommer med för
rekommendationer.
Hur kommer jag i kontakt med EHT?
EHT har nu ett eget Teams dit alla elever är kopplade. Där finns
möjlighet för direkt chatt med t.ex. SYV och kontaktuppgifter för
att nå t.ex. kurator för ett telefon- eller videosamtal. Naturligtvis
går det bar att kontakta via mail eller telefon som tidigare.
Slutligen ett stort tack till er alla som gör ett fantastiskt jobb och är
förstående och tålmodiga. Det gäller så väl ni elever och
vårdnadshavare som min personal. Detta är en helt ny situation för
oss alla och vi gör alla vårt bästa för att det ska fungera så bra som
möjligt för våra elever.
Med vänliga hälsningar
Maria Eliasson
Rektor

