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Till vårdnadshavare och elever vid
Lerums gymnasium

Hej!
Som ni med största sannolikhet vet så rekommenderade regeringen igår alla som har ansvar
för att driva gymnasieutbildning att stänga ned den skolförlagda utbildningen och gå över på
distansutbildning fr.o.m. idag den 18 mars. Skälet till detta är att förhindra och dämpa
smittspridningen av coronaviruset, Covid-19.
Detta är en helt ny situation för oss. Ingen har varit med om detta tidigare. Det finns alltså
ingen erfarenhet att luta sig mot. Det finns inget facit utan vi får som någon klok person sa;
”bygga bilen under tiden som vi kör.” Vi vet inte heller hur länge som den skolförlagda
utbildningen kommer att hållas stängd men vi förbereder oss på att det kan vara under en
längre tid.
Vad vi vet är att vi ska erbjuda utbildning på distans. Undantaget är gymnasiesärskolan där vi
håller öppet för en samlad skoldag med skola och fritids.
Situationen ställer stora krav på samtliga inblandade. Lärarna arbetar för högtryck för att
skapa intressanta och motiverande hemuppgifter. Mycket av detta finns redan och har använts
i den skolförlagda utbildningen. Sedan många år har vi en välfungerande infrastruktur på plats
där alla elever har datorer och där information och kommunikation redan idag sker via Google
classroom. Detta kommer att förfinas och utvecklas.
Programmen har sina olika karaktärer och utmaningar. Mycket av det som görs på
yrkesprogrammen är praktiska moment som görs i skolan eller ute på APL (arbetsplatsförlagt
lärande). Eleverna ska vara kvar på sin arbetsplats så länge företaget tillåter detta och är
öppet.
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Vi anser det otroligt viktigt att försöka hålla fast vid en invand skolstruktur. Att skoldagen så
långt möjligt, är sig lik. Lektionerna kommer därför att ske digitalt, på distans enligt schema.
Schemaändringar kan ske och schemat uppdateras ständigt på Skola24. Om en elev är sjuk
görs sjukanmälan som vanligt via telefon eller i Skola24 och närvaro tas vid varje lektion som
genomförs på distans.
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Det känns angeläget att stryka under att den rådande situationen inte innebär att det är lov
ifrån skolan. Utbildningen ska genomföras men nu hemifrån istället för i skolan. Du som är
vårdnadshavare kommer att vara extra viktig. Underlätta genom att visa intresse för studierna,
ställa frågor och stötta, inte minst så att eleverna följer schemat.
Hur vi ska kompensera för undervisningstid som går förlorad är en viktig fråga där vi är för
tidigt i processen för att kunna ge ett tydligt svar. Regeringen har möjliggjort för att kunna ta
igen förlorad undervisning på helger lov eller förlänga terminen. För elever i år ett och två
finns ju också möjligheten att flytta undervisning till nästkommande läsår. Vi kommer ha stort
fokus på att eleverna i år tre ska kunna slutföra sina studier till sommaren.
Många elever är naturligtvis oroliga över den nya situationen och är beroende av extra
stöttning. Detta försöker vi tillgodose, så gott det går, digitalt via t.ex. Google Meet. Detta
gäller både specialpedagoger, kuratorer, skolsköterskor och studie- och vägledare. Inga elever
ska var på skolan, så möten kommer alltså att ske via nätet.
För de elever som fortfarande inte hämtat läromedel eller annat material finns personal på
plats i skolan. Om upplåsning av skåp behövs får ni kontakta vaktmästaren.
Det finns en mängd frågor där vi ännu inte har svar. Trots det är jag är övertygad om att vi
tillsammans klarar av detta. Det finns en ödmjukhet hos lärare, rektorer och övrig personal
inför komplex situation som vi tidigare aldrig upplevt men det finns också ett väldigt
engagemang att ta sig an uppdraget med ett stort mått av kreativitet och fantasi.

Skolledningen
genom
Göran Careborg, verksamhetschef

