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Information till föräldrar och vårdnadshavare med
ungdomar på Fryxellska skolan

Vid presskonferensen idag 20200317 har statsminister Stefan Löfven gått ut
med att gymnasieskolor, vuxenutbildning samt YH bör bedrivas med
distansundervisning f o m i morgon 20200318. Det är inte tvingande men är en
rekommendation.
Ingen liknande rekommendation finns för närvarande för förskolan eller
grundskolan, men vi måste förbereda oss även här. Vi på skolan förbereder oss
utifrån olika scenarier som vi behöver förhålla oss till beroende på hur
situationen utvecklas.
Vi har sedan tidigare tagit beslut att prao i sin tilltänkta form med praktiska
företagsbesök ställs in. Det för att många företag har restriktioner och svårt att
ta emot våra elever i rådande situation, men också för att begränsa icke
nödvändiga kontakter i samhället. Vi kommer att planera för att årskurs 8
genomför PRAO genom ämnesövergripande arbete i skolan där skolans olika
ämnen interagerar.
Vi kommer på skolans hemsida lägga ut information från
arbetsmarknadsenheten där de informerar om hur det går till med
”sommarjobb” för ungdomar i Sunne. Vi lägger ut det så fort vi får information
från arbetsmarknadsenheten. Det var tänkt att genomföras en gemensam
informationsträff för alla årkurs 8 och 9 elever i aulan. Vi har ställt in den
utifrån myndigheters rekommendationer som ett led i att minska icke
nödvändiga sammankomster.
Vi har även planerat ett samarbete med polisen under våren. Utifrån rådande
situation så flyttar vi också på det till framtiden av samma skäl som nämnda
ovan.
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Jag vill vara tydlig med att vi fortsätter göra det vi kan för att minska risken för
smittspridning och hålla igång undervisningen. Vi följer
Folkhälsomyndighetens rekommendationer och anpassar oss för att
verksamheten ska fungera så väl som möjligt.
Vi kommer framledes att få återkomma till andra aktiviteter som vi med stor
sannolikhet behöver göra på ett alternativt sätt denna termin. Jag tänker t.ex. på
skolavslutningen som av tradition genomförts med samling i Sunne kyrka. Vi
brukar ha haft besöksdag för blivande år 7 i maj samtidigt som Fryxellska
skolans elever haft en arbetsdag. På arbetsdagen har de arbetat in pengar för att
skänka till välgörande ändamål. Det har varit ett sätt att främja solidaritet och
medmänsklighet och förra året gav eleverna pengarna som de samlat in till
Julia Lindgrens minnesfond.
Vi återkommer med mer information kring inskränkningar som kan bli aktuella
på skolans hemsida och epost från mentorer längre in på terminen.
Personalen på Fryxellska kommer att hjälpas åt att täcka upp när det
uppkommer vikarielektioner. Vi kommer att slå ihop undervisningsgrupper när
det fungerar och går in extra som vikarier.
Lärarna har sina planeringar på skolans plattform ”teams” så att det enkelt ska
kunna följas vad som förväntas göras enligt klassens planering. Vi har inte
möjlighet att ge vårdnadshavare egna inloggningsuppgifter. Ni kan använda era
ungdomars inloggningsuppgifter för att vara med och följa och stötta
undervisningen ifall det blir aktuellt med distansstudier även på grundskolan.
Vi vill på skolan ha er hjälp med att ha höga förväntningar på era ungdomar!
Det är oerhört viktigt att de hjälper oss att få det att fungera på lektionerna när
vi har vikarier inne i verksamheten. Ni som vårdnadshavare ska ha förväntan
på att de tar ett så stort ansvar som ungdomarna kan utifrån ålder och mognad
för sina studier.
På musiken har vi på grund av sjukdom haft lite olika vikarier en tid. En
legitimerad lärare har dock stått för planeringen. Nu har vi fått till en lösning
som vi är väldigt nöjda med på skolan. Christian Edvardsson som arbetat som
musiklärare hos oss i två år tidigare kommer tillbaka. För att kompensera och
hjälpa eleverna att lyckas så får han också med sig en lärarassistent på vissa
lektioner.
För de elever och vårdnadshavare i år 9 som känner en oro för att sista
terminen upplevs mer turbulent än vanligt utifrån rådande situation i omvärlden
och samhället, vill jag lugna er med att eleverna har gått 5 terminer hos oss på
Fryxellska. Nästan alla moment, kunskaper, förmågor och centralt innehåll har
lärarna planerat för att hinna med redan innan den sista terminen. Det är en
strategi som lärarna lärt sig, det för att eleverna ska känna sig förberedda inför
nationella prov, hinna ge dem lite extra utmaningar på vårterminen eller ifall
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elever blir sjuka så att de inte ska bli drabbade inför slutbetyget. Vi har goda
kunskaper om eleverna efter ca 800 möjliga skoldagar hos oss. Vi gör den här
terminen så bra som möjligt utifrån de förutsättningar vi har. Det underlättar
om vi samarbetar skola, vårdnadshavare och elever.
Är man sjuk har man tid att vara det och är man hemma en extra dag utifrån att
man ska vara symptomfri utifrån omsorg om sina medmänniskor så innebär
tekniken med ”teams” och digitala läromedel goda möjligheter för det.
Vi vill på skolan ha hjälp med att inventera hur det ser ut med infrastruktur i
hemmen för att bedriva undervisning genom distansstudier.
Jag vill att ni svarar i länken nedan på hur det ser ut i er boendesituation för
möjlighet till distansstudier med digitalenhet samt uppkoppling till internet.
Det för att skolan ska kunna ha möjlighet att se på om vi kan hjälpa till med
utrustning eller finna andra tillvägagångsätt för distansundervisning som
fungerar för er.
Enkät eventuell distansundervisning
Från oss på Fryxellska tackar vi alla för gott samarbete som gynnar elevernas
möjlighet att nå så långt som möjligt utifrån utbildningens mål!

Med vänliga hälsningar,
Rikard Martinsson, rektor

