Uppdatering 2020-03-17
Information och direktiv för elever vid Älvdalens Utbildningscentrum angående
Coronavirus
Folkhälsomyndigheten bedömer fortfarande att det mycket hög risk för samhällsspridning i Sverige.
Det är den högsta nivån och bedömningen ligger fast sedan 2020-03-10. Myndigheterna och
regeringens prioriteringar handlar i dagsläget (presskonferens kl 17:00 2020-03-15) dels om att få en
långsam smittspridning så att takten hålls på en nivå som vården klarar av att hantera, samt dels om
att Sverige ska kunna hantera krisen ekonomiskt.
Följande gäller i samband med Coronautbrottet:
•

Enligt Folkhälsomyndighetens rekommendation (2020-03-17) kommer vi att bedriva
hemundervisning from 2020-03-18 tills annat direktiv kommer från Folkhälsomyndigheten.

•

Att skolan är stängd innebär att skollokalerna är stängda men inte undervisningen. Den
kommer bedrivas i form av hemundervisning.

•

Så länge du som elev deltar i distansundervisningen kommer du att få närvaro och behålla
studiestöd från CSN. Du måste ha kontakt med undervisande lärare för att få närvaro.
Undervisande lärare bestämmer hur, det kan t.ex. vara i form av delade skärmar på
CANVAS, chattfunktion på CANVAS, inlämnade uppgifter på CANVAS eller telefonkontakt.

•

Innevarande vecka, dvs 18-20 mars kommer lärarna att förbereda distansundervisningen för
kommande vecka (23 – 27 mars). Det innebär att vissa lektioner blir inställda denna vecka.
Undervisande lärare är ansvarig för att meddela er vad som gäller för deras lektion under
denna vecka.

•

Du som är elev ska följa schemat som gäller för dagen och du har ett stort ansvar att studera
hemma. Du ska läsa din skolmail och hålla koll på vår lärplattform CANVAS för att se vad
som gäller för respektive lektion under dagen. Det betyder att du genomför lektionen då
den är tänkt att genomföras enligt schemat. Vissa lärare kommer att bedriva undervisning
uppkopplat digitalt, vissa lärare kommer att ge hemuppgift och vara tillgängliga på telefon
under lektionstiden enligt schemat.

•

Ladda ner CANVAS-appen på din mobil så att du kan ta emot meddelanden från din lärare
där.

•

Om du har problem med tekniken t.ex. användarnamn och lösenord till skolmailen,
Schoolsoft eller CANVAS gå in på http://login.alvdalen.com där du kan få hjälp.

•

Vi vet att en del elever är i behov av stöd och vi vädjar till vårdnadshavare att ge det stöd
som går hemifrån för att få hjälp med studier. Ring gärna mentor, undervisande lärare eller
elevhälsan om ni har funderingar kring stöd.

•

Hygienregler mm har gått ut som ett VMA (viktigt meddelande till allmänheten) den 15
mars 2020. Det är av yttersta vikt att alla håller sig uppdaterade och följer dessa regler. Att
tvätta händerna ofta och ordentligt med tvål och vatten är en av grunderna.

•

Elev eller vårdnadshavare som känner oro eller osäkerhet inför läget kan alltid kontakta
rektor eller skolchef. Rektor Fia Staffan 070-253 5672. Skolchef Anneli Gunnars: 070- 382 28
00.

Aktuell information finns på Folkhälsomyndigheten.se. Det går även att ringa det nationella
informationsnumret 113 13 för allmän information.
Beredskap för att hindra smittspridning och hantera oro
Ledningen vid Älvdalens Utbildningscentrum (Rektor, Skolchef, Styrelseordförande) håller sig
uppdaterade med myndigheternas direktiv.
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