Uppdatering 2020-03-26
Riktlinjer för distansundervisning vid ÄUC under stängningen av ÄUCs lokaler
Följande gäller på ÄUC i samband med Coronautbrottet:
Vi fortsätter att bedriva undervisning på distans tills annat direktiv kommer från
Folkhälsomyndigheten.

Hemstudier:
Du som studerar har ett eget ansvar att se till att det fungerar. Vi ger dig stöd om det
behövs, se olika rubriker nedan. Kom ihåg att det är skollokalerna som är stängda inte
undervisningen! Lycka till med dina hemstudier!

Närvaro och CSN:
Du riskerar sommarskola och ditt studiestöd från CSN om du inte deltar i
distansundervisningen. Du behöver följa lärarens instruktioner om vad som krävs för att få
närvaro på varje lektion. Om du inte följer instruktionerna riskerar du att komma efter i
undervisningen. Det kan betyda att du måste delta i undervisning på kvällar, helger eller lov
när skolan öppnar igen. Undervisning på dessa tidpunkter är nu möjligt enligt en tillfällig
förordning som gäller fram till och med 20210630 (se länk längst ner i dokumentet). Om du
inte deltar riskerar du även att förlora ditt studiestöd från CSN.

Schema:
Du som är elev ska följa schemat som gäller för dagen. Det betyder att du genomför
lektionen hemma på de tider som står i schemat. Vissa lärare kommer att bedriva
undervisning uppkopplat digitalt, vissa lärare kommer att ge hemuppgift och vara
tillgängliga på telefon under lektionstiden enligt schemat. Du ska läsa din skolmail och hålla
koll på vår lärplattform CANVAS för att se vad som gäller för respektive lektion under
dagen. Ladda ner CANVAS-appen på din mobil så att du kan ta emot meddelanden från din
lärare där.

Problem med tekniken?
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. Du kan även
maila support@alvdalen.com. Ring växeln och fråga efter Jonas Wallin eller Fredrik
Waldfeldt om du inte kan använda de vägarna 0251-597000.

Behov av stöd?
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.

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svenskforfattningssamling/forordning-2020115-om-utbildning-i-vissa_sfs-2020-115

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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