Övergång till att bedriva utbildning delvis med fjärrstudier
Alingsås Yrkesgymnasium, som består av de två praktiska yrkesprogrammen
Fordonsprogrammet, inriktning Personbilsteknik, samt Hantverksprogrammet,
inriktning Frisör har på grund av rådande pandemi med Covid-19 beslutat att förändra
hur våra elevers studier bedrivs. Alingsås Yrkesgymnasium kommer under perioden 16
november 2020 till och med 20 december 2020 att bedriva vissa kurser, delar av kurser,
enskilda arbetsmoment eller enstaka lektioner via fjärrstudier.
För att minska smittspridning av Covid-19 i samhället och för att skydda såväl våra elever
som vår personal från onödig exponering av smitta kommer skolan att arbeta med ett
roterande schema som innebär att elevgrupper och klasser på olika dagar bedriver
studier i skolan, varvat med fjärrstudier. Vad som kommer att skilja elevernas skolgång
från tidigare är att under sagda period sker ändringar i lektionsschemat, som innebär att
de kommer ha två till tre dagar i veckan med fjärrstudier och vara övriga dagar i skolan,
för att genomföra såväl praktiska som teoretiska moment, med ett rullande schema som
innebär att årskurs ett, två och tre kommer att vara så lite som möjligt samtidigt i skolans
lokaler.
Elever som är ute på APL (praktik) kommer att genomföra detta som planerat, om
Folkhälsomyndigheten eller Regeringen inte kommer med nya direktiv.
Fredagen 13 november har skolan beslutat om en extra halv studiedag för våra elever i
årskurs ett och två, för att möjliggöra övergången till fjärrstudier och planering utefter
det nya schemat, för att minska belastningen för vår personal.
Elever och vårdnadshavare kan se mer information om schemaförändingar och hur
skolan arbetar för att begränsa smittspringningen av Covid-19 genom våra lärplattformer
V-klass och Classroom, från och med fredagen 13 november.
Skolans beslut kring förändringar i hur lektioner bedrivs finner stöd genom SFS
2020:115, SFS 2011:185 (Kap 5a), SFS 2010:800 (Kap 21) eller Gymnasieförordningen
2010:2039 (Kap 4a) och Folkhälsomyndighetens rekommendationer och allmänna råd
kring skola och arbete.
Mer information finns även att läsa på vår hemsida:
www.alingsasyg.se
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