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Omväxlande när- och fjärrundervisning vid
Fribergaskolan (högstadium) för att begränsa antalet
elever som samtidigt är närvarande i skolenhetens
lokaler
Beslut
Följande beslut fattas med stöd av 11 c § och 7 § förordningen om
utbildning på skolområdet och annan pedagogisk verksamhet vid spridning
av viss smitta, FUSS.
A.
Från och med den 22 februari 2021 till och med den 26 februari 2021 ska
högstadieskolan Fribergaskolan omväxlande bedriva när- och
fjärrundervisning för eleverna. Inriktningen är att närundervisningen per
elev ska vara minst 50 procent under denna period.
Med närundervisning avses undervisning i skolenhetens lokaler. Med
fjärrundervisning avses undervisning där läraren och eleven är åtskilda i
rum men inte i tid.
B.
Rektor bemyndigas att fatta följande beslut.
1. Rektor beslutar om vilka klasser/delar av klasser som ska fjärrrespektive närundervisning vid vilka tidpunkter.
2. Rektor beslutar om undantag för elever som av personliga skäl eller
med hänvisning till undervisningens innehåll, helt eller delvis, behöver närundervisning när årskursen har fjärrundervisning.
Detta beslut fattas av bildningsdirektören med stöd av utbildningsnämndens
beslut den 3 februari 2021, § 6
--Bakgrund
Fribergaskolan hade under perioden 12 januari – 12 februari 2021
omväxlande när- och fjärrundervisning. Efter rekommendation från
smittskyddsläkaren beslutades den 11 februari 2021 att stänga skolenheten
Fribergaskolan och helt övergå till fjärrundervisning under perioden 11
februari – 19 februari 2021. Läget avseende smittspridning har förbättrats
något men inte tillräckligt för att öppna högstadieskolan helt.
Primär orsak till behovet att minska antalet närvarande elever är att skolans
klasser är maximalt fylld med elever samt att skolbyggnadens utformning
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medför svårigheter att tillgodose de behov som finns för att kunna hålla
avstånd och minska smittspridning.
Utbildningsnämnden beslutade den 3 februari 2021 (§6) att delegera
beslutanderätt om att ändra undervisningsformer för att begränsa
smittspridningen, till bildningsdirektören.
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