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Till samtlig personal, elever och
vårdnadshavare i den kommunala
gymnasieskolan i Eskilstuna

Hälsningar inför påsklovet
Nu har två veckor gått sedan vi började med distansundervisning på
gymnasieskolan i Eskilstuna och med facit i hand kan jag konstatera att vi har
en skolverksamhet som kunnat ställa om från skolförlagd undervisning till
distansundervisning med mycket kort varsel. I stort sett skedde detta från en
dag till en annan. Vi hade en del inledande svårigheter med lärplattformen
Itslearning som inte riktigt klarade det ökade trycket och dessutom en
begränsad tillgång till bra verktyg att genomföra lektioner med men vi har nu en
verksamhet som erbjuder en fullgod ersättning till den skolförlagda
undervisningen.
En del utmaningar kvarstår: Vi måste hitta former för att kunna genomföra
prov och andra examinationer för våra elever i årskurs 3 som ska studenten i vår
och det gäller även för de andra årskurserna, även om det inte är lika akut för
dem. Vi väntar på gemensamma riktlinjer från Skolverket gällande detta och
hoppas att de kommer under påsklovet nästa vecka.
Allt detta skulle inte ha varit möjligt utan stora insatser från både personal och
elever. Personalen har jobbat oerhört hårt med att skifta undervisningen från
klassrum till den digitala världen och eleverna har verkligen tagit uppgiften på
allvar. Situationen i samhället är just så; allvarlig. Vi har i skolans värld inte stått
inför så stora utmaningar gällande undervisningen i modern tid som just nu och
det kräver stora uppoffringar och insatser från oss alla. Det är med stor stolthet
som jag kan konstatera att vi har lyckats göra det här stora omställningsarbetet
på så kort tid, all personal och alla elever. Även ni vårdnadshavare har stöttat
era ungdomar i den här ovana situationen och det har underlättat vårt arbete
med distansstudier. Det har krävts mycket av er alla och ni har verkligen
levererat!
Nu kommer påsklovet mycket lägligt då vi alla hinner vila oss lite och reflektera
över det som har genomförts. När vi kommer tillbaka efter påsklovet får vi
förbereda oss på ytterligare en tid med distansundervisning och vi vet i
dagsläget inte hur länge det här kommer att pågå. Vi hoppas ju att det här
extraordinära läget snart ska ta slut men det ser tyvärr inte ut så. Pandemin har
sin gång och vi måste alla ta ansvar för att följa de rekommendationer och
riktlinjer som kommer från Folkhälsomyndigheten för att begränsa
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smittspridningen, även om det kommer att ta lång tid. Det kan kännas svårt
men om vi inte gör det blir situationen i vårt samhälle mycket svårare.
Jag vill tacka er alla, personal, elever och vårdnadshavare, för ett mycket gott
arbete under dessa mycket arbetsintensiva veckor och önska er ett skönt och
avkopplande påsklov. Jag är tacksam och stolt över den insats som alla har
gjort! Passa på att vila och ta hand om er, era familjer och vänner i dessa
påfrestande tider. Vi möts igen tisdagen den 14 april i vår lärplattform
Itslearning med nya krafter i distansundervisningen.
Hälsningar
Monica Widelund
Skolchef för den kommunala gymnasieskolan i Eskilstuna
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