Uppdaterad information om
coronaviruset
Vasalundsskolans elevhälsas rekommendationer nummer 5 med anledning av
coronaviruset 2020-04-28
Hej alla föräldrar!
Folkhälsomyndigheten fortsätter att uppmana alla med symtom på luftvägsinfektion, även
lindriga, att avstå sociala kontakter som riskerar att sprida smitta. Detta gäller såväl
anställda och elever. Du ska vara frisk två dagar innan du kommer tillbaka till skolan.
Under tiden uppmanar vi sjuka elever att så snart eleven orkar följa med i undervisningen
via information i veckobrev/veckoplanering och kunskapsrum på InfoMentor. Föräldrarna
är då ansvariga att följa upp barnens skolgång genom att följa det detaljerade
veckobrevet.
Ledningen på Vasalundsskolan ber alla föräldrar och besökare att ringa till skolan innan ni
besöker skolan. När besökaren är framme måste den anmäla sig i expeditionen för att vi
ska hjälpa dig. OBS! föräldrar och andra besökare får inte gå in i klassrum eller röra sig i
korridorerna förrän de får hjälp. Detta är en av skolans förebyggande åtgärder mot
smittorisker.
Friska elever måste komma till skolan, då alla elever har rätt till utbildning och
skolplikten gäller som vanligt. Föräldrar har ett ansvar att fullfölja barnens skolplikt. Är
barnen friska måste föräldrarna se till att barnen kommer till skolan.
Som vi tidigare informerat er har skolledningen och utvecklingsgruppen på
Vasalundsskolan nya beslut gällande hög frånvarande elever. Vi har beslutat att eleverna,
som varit borta länge, ska bedömas av sina lärare när de har kommit tillbaka. Visar
eleverna stora brister p.g.a. frånvaron så kallas föräldrarna till ett möte med rektor där vi
diskuterar framtida åtgärder som ska vidtas nästa läsår.
Lärarna har märkt att många av de frånvarande elever som kommit tillbaka inte har gjort
sina läxor som det skulle. Var snäll och se till att ditt barn gör det som det missat under sin
frånvaro!
Eftersom alla elever har rätt till utbildning så kommer en elev med hög frånvaro och
som inte nått läsårets mål att bl.a. erbjudas ett år till i sin nuvarande årskurs.
Här kan ni läsa mer och hålla er uppdaterade:
https://helsingborg.se/nyheter/information-om-coronavirussjukdomen-covid-19/
Elevhälsan på Vasalundsskolan

