Hej på er,
Nu är vi inne i ytterligare en av vårens kortveckor och den här veckan innehåller ju Valborg.
Vi har i slutet av förra veckan skickat ut information om Valborg till er som har barn på
högstadiet. Den informationen finns även på Knivsta kommuns hemsida:
https://knivsta.se/nyhetspublicering/nyheter-stod-och-omsorg-startsida/2020-04-24-etttryggt-knivsta-for-ungdomar---information-till-dig-som-ar-vardnadshavare-infor-valborgskolavslutningar-och-annat-firande För det mesta så önskar vi väl alla att det ska vara fint
väder på Valborg, men i år ska vi kanske hoppas på sämre väder för att minska risk för
smittspridning.
I fredags beslutade skolminister Anna Ekström om huvudmäns möjligheter att använda sig
av fjärr- och distansundervisning även i sammanhang där skolor ej har stängt. I korta ordalag
handlar det om att huvudmannen med de här nya undantagsåtgärderna kan ”välja att
erbjuda distansundervisning till elever som i vanliga fall skulle ha varit i skolan. Även lärare
som behöver stanna hemma, med till exempel milda symptom eller på grund av andra
rekommendationer från Folkhälsomyndigheten, kan få möjlighet att bedriva undervisning på
distans trots att eleverna är på plats i skolans lokaler.” Vid eventuellt ställningstagande om
beslut i detta så är det viktigt att lärare inte ska behöva dubbelarbeta.
Vår uppfattning är fortsatt, utifrån rekommendationerna, att elever och personal som är
friska ska vara i skola/tjänst, men tycker dock att det är bra att flexibiliteten enligt ovan finns
vid behov. Den kursiva texten kommer från Skolverkets hemsida där det även går att ta del
av mer information. Följ den här länken för att komma dit:
https://www.skolverket.se/regler-och-ansvar/coronaviruset-och-covid-19---regler-forskolor-och-forskolor/mojligheter-for-skolor-som-ar-oppna-under-coronapandemin
Slutligen hoppas vi att ni alla får en trevlig Valborg, även om den troligen kommer att se
väldigt olik ut jämfört med ”vanliga” år.
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