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CORONA - Samarbetet är avgörande
Men anledning av spridningen av det nya Corona-viruset befinner vi oss just nu i en mycket unik
situation som ingen i Sverige har varit med om tidigare.
Det talas mycket om att det kan bli aktuellt att skolorna stänger. Oavsett om skolorna stänger eller
inte är det mycket viktigt att barnen får den undervisning som de egentligen skull ha fått under
normala förhållanden.
En del vårdnadshavare har valt att hålla sina barn hemma trots att skolorna är öppna. Om dessa
barn missar undervisningen under en längre tid kan det orsaka allvarliga påföljder på deras
skolutveckling. På Al-Salamahskolan har vi anpassat oss till de nya förhållandena och börjat med
”distansundervisning” för de elever som redan nu inte kommer till skolan.

Observera att det fortfarande råder skolplikt enligt svensk lag.
Tiden som barnen är hemma pga. oron kring corona-viruset räknas inte som skollov.
Vårdnadshavare har under dessa dagar en enormt viktig roll i att stödja barnen i deras lärande och
hjälpa dem att organisera tiden hemma genom att följa veckoplaneringen som lärarna har skickat.
En del verktyg och funktioner kan vara nya för barnen som tex. undervisning via streaming. Barnen
kan vara i behov av teknisk hjälp, särskilt de som får undervisning via Google Classroom eller annan
nätbaserad lärplattform, därför är ert stöd enormt viktigt.
Alla dessa insatser som görs från skolans sida syftar till att minimera påföljderna på verksamheten
och barnens skolgång under krisens tid. Ju mer vi samarbetar med varandra desto bättre blir det för
våra barn.
Personalen på Al-Salamahskolan gör sitt bästa för att hålla verksamheten igång och ser fram emot
ert samarbete. Ni är alltid välkomna att komma med råd och tips och era åsikter är som de alltid har
varit av mycket stor betydelse för oss.
OBS: En mycket viktig punkt som är ganska avgörande de kommande dagarna är kommunikationen.
Se till att ni har fungerande email-adresser genom vilka skolan kan kommunicera med er och se till
att hålla er uppdaterade genom att besöka skolans hemsida www.alasalamahskolan.com och
genom Infomentor.
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