Till dig som är elev på Bildningscentrum Facetten
Som du redan vet övergår vi fr o m imorgon, torsdag, till fjärrundervisning.
Det är mycket viktigt att du tar detta på största allvar då det är dina betyg,
din gymnasieexamen och din framtid som står på spel. Du behöver göra ditt
allra bästa och delta i all undervisning på samma sätt som om du hade varit
på plats i skolan. Skulle du bli sjuk ska sjukanmälan göras på vanligt vis.
Schemat kommer att gälla och undervisning kommer att genomföras.
Skillnaden är att du sitter hemma. Varje lektion går du in i det classroom
som gäller för kursen och läser lärarens instruktioner. Genom att göra detta
och sedan arbeta med uppgifterna ser vi att du är närvarande. Du som inte
gör detta kommer att få frånvaro och riskera att bli av med studiebidraget.
Dessutom kommer du inte att lära dig det du ska, vilket kan få allvarliga
följder. Det är vår uppgift som skola att se till att du får de kunskaper du ska
ha och det skulle kunna bli aktuellt med såväl förlängning av terminen som
helg- och sommarskola om vi ser att du inte levererar de resultat vi förväntar
oss. Alla lärare kommer att göra allt som står i deras makt för att du ska ha
en chans att lyckas. Nu är det upp till DIG att göra det du kan!
Alla lärare kommer att var tillgängliga så har du funderingar är det bara att
kontakta dem. Enklast gör du det via classroom, men allas mail finns även på
vår hemsida, bildningscentrum.se. Har du frågor kring din dator så kontakta
Christina på expeditionen, christina.alm@atvidaberg.se eller 0120-83333.
Det är också viktigt att du inser varför det här beslutet har fattats. Det är ett
mycket stort beslut att stänga en skola. Detta görs för att du ska hålla dig
hemma och inte bidra till smittspridning i ett väldigt allvarligt läge, inte för
att du ska vara ute och röra dig i samhället.
Se nu till att din dator fungerar hemma och att du är redo för din första
hemmalektion imorgon. Om du och alla andra gör det ni ska kommer detta
att gå utmärkt! Vi har stor tilltro till er och önskar er alla lycka till!
Med vänlig hälsning
Mikael Nord
Rektor

Kerstin Ahlgren
Bitr. rektor
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