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Information om distans och fjärrundervisning på
den kommunala gymnasieskolan i Eskilstuna
Regeringen har rekommenderat att alla gymnasieskolor i landet ska övergå till
distans- och fjärrundervisning. Utifrån den rekommendationen har
gymnasienämndens ordförande fattat beslut att den kommunala gymnasieskolan
ska följa den. All undervisning i den kommunala gymnasieskolan kommer
därför att ske på distans från och med onsdag 18 mars klockan 08.00.
Det innebär att skolornas verksamhet fortsätter men att eleverna får distansoch fjärrundervisning. Gymnasieskolan har en planering för hur detta ska
genomföras. Eleverna följer som vanligt sina studier via lärplattformen
Itslearning enligt det ordinarie schemat. På plattformen finns kursernas
planering och kommunikation samt återkoppling med lärarna möjliggörs via
den. Det är ett arbetssätt som eleverna är vana vid sedan tidigare.
Naturligtvis kommer det att uppstå tekniska svårigheter när samtliga 3500 elever
använder sig av kommunens digitala system samtidigt och ett intensivt arbete
pågår både på skolorna och kommunens IT-avdelning för att få allt att fungera
så smidigt som möjligt. Vi ber om överseende och förståelse för eventuella
problem gällande lärplattformen och andra tekniska frågor.
Vi hoppas att perioden med distans- och fjärrundervisning blir så kort som
möjlig och vi följer de löpande råd och beslut som fattas av regeringen och
Folkhälsomyndigheten. Många frågor förblir för närvarande obesvarade kring
hur undervisningen för detta läsår ska kunna slutföras eftersom det är ett
extraordinärt läge för hela nationen. Vi gör vårt yttersta för att elevernas
utbildning ska kunna genomföras på ett så bra sätt som möjligt under de
rådande omständigheterna. Vi vill också uppmana er som vårdnadshavare att
stötta era ungdomar i sina fjärr- och distansstudier. Vi måste alla ta ett ansvar i
den rådande situationen. Information framöver kommer att ges av respektive
skola via lärplattformen Itslearning.
Karin Holmberg Lundin
Skolchef kommunala gymnasieskolan Eskilstuna
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