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Information till vårdnadshavare med barn
i grundskola/grundsärskola i Falköpings
kommun

Förberedande information till vårdnadshavare med
barn i grundskolan 20200318
Med tanke på den extraordinära situation som Sverige idag befinner sig i,
vill Barn- och utbildningsförvaltningen i Falköpings kommun informera om
ett ökat behov av distansundervisning.
Idag förflyttas all undervisning för gymnasieskolans elever från
gymnasieskolan till distansundervisning och Sveriges regering har aviserat
att nya beslut gällande grundskola och förskola kan bli aktuella.
Det pågår en förberedelse för att kunna ge grundskolans elever samma
möjlighet vid ett eventuellt nytt regeringsbeslut om att förflytta undervisning
till hemmet. Om det blir aktuellt kommer det krävas att skola och hem
samarbetar för att säkerställa alla elevers rätt till undervisning.
Det är viktigt att elever får förutsättningar att fortsätta sin skolgång med stöd
från undervisande lärare eftersom skolplikt fortsatt gäller.
Utbildningsminister Anna Ekström meddelade i torsdags regeringens beslut
att terminen kan förlängas likaväl som undervisning under helger kan
komma ifråga för att ge eleverna den skoltid de har rätt till. Ett sätt att inte
tappa tid är att eleverna arbetar hemma med digitalt stöd. Tack vare att
eleverna redan i dag är vana vid att få digitala instruktioner och material så
har vi från skolans sida goda möjligheter att kunna distansundervisa även
om förutsättningarna skiljer mellan årskurser och skolor.
Det pågår även en förberedelse för att kunna ge fortsatt fritidshemsplacering
till de elever vars vårdnadshavare arbetar i de av regeringen beslutade
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samhällsnyttiga funktioner, om regeringsbeslut tas om att minska
fritidshemmens verksamhetsomfattning.
I ett än mer akut läge kan prioritering av fritidshemsplatser bli aktuell och
det krävs även här att fritidshem och hem samarbetar för att upprätthålla och
värna vårt samhälle.
Respektive skola kommer att informera om hur man lägger upp
undervisningen och vilka verktyg som finns till förfogande. Exempel på
elevschema arbetas fram för att stödja elevernas dagsinnehåll.
Håll er uppdaterade på kommunens hemsida där länkar till alla berörda
instanser finns att hämta.
https://www.falkoping.se/
Med förhoppningar om ett gott samarbete.

Karina Bronell, Skolchef

