2020‐03‐24

Samlad information till vårdnadshavare från 2020‐03‐24
I enlighet med rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten bedriver vi på Alléskolan
distansundervisning sedan 18 mars. Delar av gymnasiesärskolan är undantagen och har sin
undervisning på Alléskolan. Distansundervisning innebär att undervisningen sker via våra
lärplattformar; Pingpong och Google Classroom. Situationen är ny för oss alla och vi arbetar hårt för
att hitta fungerande former för undervisningen för såväl lärare och elever. Vår utgångspunkt är att
möta utmaningarna tillsammans.

Information
Gemensam information från skolledningen och elevhälsan till elever, lärare och personal på skolan
förmedlas via pingpong. Vårdnadshavare informeras fortlöpande via vår hemsida www.alleskolan.eu.

Skoldagen
Vi följer ordinarie schema även under perioden med distansundervisning. Vår målsättning är att
bibehålla så mycket av ”vanlig” skoldag som möjligt i denna situation. I vissa kurser/ämnen behöver
förändringar göras av planeringen, bland annat genom att praktiska moment ersätts av teoretiska
moment.

Närvarorapportering/Sjukanmälan
Vi följer ordinarie rutiner även här. Det innebär att det är viktigt att du sjukanmäler din ungdom om
hen är sjuk.
Anmäla sjukfrånvaro ‐ elever under 18 år
Du sjukanmäler via appen Tieto Education. Om du saknar bankid eller inte kan
använda appen så mailar ni sjukanmälan till alleskolan@alleskolan.eu
Anmäla sjukfrånvaro ‐ elever över 18 år
För dig som är över 18 år sker sjukanmälan via elevingången i Tieto. Du loggar in via e‐
login på skolans hemsida (www.alleskolan.eu ) och väljer Tieto‐ikonen.

ITK‐support
I tider av distansundervisning är det viktigt att de digitala enheterna fungerar som det ska. Om
dator/Ipad/Chromebook strular finns IKT på plats och kan hjälpa till. IKT har sin mottagning öppen i
receptionen i C‐huset måndag‐torsdag klockan 08:00‐16:00 och fredag klockan 08:00‐15:00.
Lunchstängt klockan 12:00‐12:30. Det går också att nå dem via e‐login ”felanmälan” eller tfn 0582‐
355 45.
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Elevhälsan
Även under tider av distansundervisning arbetar elevhälsan och finns tillgänglig för eleverna. De nås
bäst genom mail eller telefon. Deras kontaktuppgifter hittar du på skolans hemsida under rubriken
Elev – Elevhälsa.

Att studera hemifrån
Att studera hemifrån via distansundervisning är för våra elever en helt ny situation. Här behöver vi
hjälpas åt för att stötta våra ungdomar att hitta goda vanor och rutiner. Elevhälsan på skolan har
sammanställt några tips till eleverna. Prata gärna med din ungdom kring dessa råd:
1. Gå upp som vanligt på morgonen: duscha, klä på dig och ät frukost.
2. Klä dig i samma kläder som du brukar när du ska gå till skolan.
3. Utgå från ditt vanliga schema, om du inte har fått ett nytt från skolan.
4. Gör i ordning en arbetsplats, tänk på att hitta en lugn plats där du sitter bra och har
tillgång till ditt skolmaterial.
5. Logga in dig på rätt program 5 minuter innan dagens första möte eller lektion ska
börja.
6. Kom ihåg att ta raster och pauser, precis som en vanlig skoldag. Gå gärna ut en
stund på lunchen.
Vi har tipsat om den serie som Utbildningsradion publicerat med kort filmklipp med tips om hur
elever kan lyckas med sina distansstudier. Programmet heter Orka plugga.
https://urplay.se/program/215476‐orka‐plugga‐plugga‐smart‐hemma

När startar vi ”vanlig” skola igen?
I nuläget vet vi inte det. Vi följer informationen och rekommendationen från Folkhälsomyndigheten.

Frågor eller funderingar
Om du som vårdnadshavare har frågor eller funderingar tveka inte att höra av dig till i första hand din
ungdoms kontaktlärare/mentor så att ni tillsammans kan räta ut frågetecken till utropstecken.
Med vänlig hälsning,
Skolledningen på Alléskolan

Kontaktuppgifter till Alléskolans rektorer (se nästa sida)
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Kontaktuppgifter till rektorerna på Alléskolan
Louise Guldbrandsson
Rektor för IM
Telefon: 072‐201 32 57
E‐post: louise.guldbrandsson@alleskolan.eu

Maud Frimodig
Rektor för BA, EE
Telefon: 0582‐353 06
E‐post: maud.frimodig@alleskolan.eu

Katrin Pedersen
Rektor för FT, IN och TK
Telefon: 0582‐35 383
E‐post: katrin.pedersen@alleskolan.eu

Lena Samuelsson
Rektor för ES, HUM och SA
Telefon: 0582‐353 36
E‐post: lena.samuelsson@alleskolan.eu

Liselott Broman Huss
Rektor för BF, VO och särskolan
Telefon: 0582‐35 420
E‐post: liselott.broman.huss@alleskolan.eu

Gustav Axmon
Rektor för EK och HA
Telefon: 0582‐354 55
E‐post: gustav.axmon@alleskolan.eu

Annelie Månbrant
Rektor för NA, RL och lärlingsutb.
Telefon: 0582‐354 18
E‐post: annelie.manbrant@alleskolan.eu

Anders Gahnfelt
Biträdande rektor för särskolan
E‐post: anders.gahnfelt@alleskolan.eu

