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SUNNEKOMMUN

]V[ed anledning av behov av att minska trängsel i skolans
lokaler
Smittskydd Värmland tillsammans med Värmlands skolchefer har idag
samtalat om coronaläget i länet och eventuella åtgärder för att minska trängsel i
våra högstadieskolor.
Läget i Sunne är stabilt och smittspridningen är inte orsak att vidta åtgärder.
Däremot är det viktigt att minska trängsel som en del i ett led att minska

smittspridning. Åtgärder kommer att vidtas för Fryxellska skolan till och med
den 24 januari. Samma tid gäller för samtliga kommuner. Åtgärderna ser i stort
lika ut i hela länet.

På Fryxellska kommer därför en årskurs om dagen att ha sin undervisning på
distans. Särskolan har sin undervisning som vanligt på plats. Detta minskar
trängsel i korridor, cafeteria, matsal samt på skolskjutsar. Det möjliggör också
att de elever som har undervisning på plats kan spridas i fler klassrum.

Ordinarie schema följs men på distans enligt schema nedan:
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Meddelande om hur fortsättning sker kommer därefter.

Möjlighet att hämta matlåda på skolan finns de dagar då man har
distansundervisning.

Trygghet och studiero
Även distansundervisning kräver trygghet och studiero vilket innebär att skolan
följer sina vanliga rutiner om elever stör eller kränker varandra. Skolan kommer då
direkt att ta kontakt med vårdnadshavare.

Det här gäller för dig som elev under lektionstid:
l. Vid varje lektion ska du ha din dator laddad och ha tillgång till penna och
papper.

2. Vid lektionsstart ansluter du dig via videomötet i kalendern i Teams. Vänta
på att din lärare ska släppa in dig i mötet. Finns inte lektionen i kalendern
på Teams ansluter man via aktuellt ämnesteam. I början av lektionen förs
närvaron in i Dexter, är du inte närvarande i mötet och inte frånvaroanmäld
sätts okänd orsak.
3. Gemensam genomgång av dagens arbetsuppgift.

Efter detta sitter läraren kvar i mötet och du kan hela tiden koppla in dig

för att få hjälp med dina uppgifter.
4. Återsamling i videomötet för alla med uppföljning av lektionens uppgift.
5. Vill du nå läraren utanför lektionstid så gör du det via Teamschatten.
Närvaro
Eftersom skolan fortfarande har ansvar för att eleverna får undervisning kommer
vi att vara noga med närvaro och frånvaro i Dexter. Detta gör vi av två

anledningar: (l) vi vill veta att alla elever mår bra och (2) vi vill att
vårdnadshavarna ska veta vilka lektioner deras barn deltar på. Ar eleven sjuk och
inte kan delta i distansundervisningen ska frånvaroanmälan göras som vanligt via
Dexter eller talsvar. Det är vårdnadshavare som har ansvaret för att eleven får den

tillsyn som behövs under perioden med distansundervisning.

Vid frågor kontakta i första hand mentor.

Med vänlig hälsning
Rikard Martinsson, rektor
Ann-Charlotte Rydberg, biträdande rektor

