Kära föräldrar till elever F-3
Planering hemundervisning vecka 13 och 14
Vi är i en tid då det är en del frånvaro i klasserna samtidigt som vi får
vänta in besked om ev. stängningar. Oavsett så ska eleverna ha
tillgång till god undervisning och här nedan finns information vad som
gäller för åk F-3 i nuläget. Vi lärare är väl förberedda men vädjar till
samarbete och tålamod för att detta ska fungera i den nya situation
som vi alla befinner oss i. Vi vill betona att skolan är öppen tills
annan information ges!
Eleverna i åk F-3 kommer få material för hemundervisning under
dessa två veckor. Detta gäller de elever som stannar hemma eller till
alla elever vid skolstängning. Det innebär att eleverna får material
hem som de ska jobba med. De elever som kommer till skolan
kommer då att jobba med samma uppgifter.
Föräldrarna kommer till skolan fredag den 20 mars mellan klockan
12.00-14.00 för att hämta material till sina barn. Detta gäller alla
föräldrar som väljer att ha sina barn hemma samt gäller detta till alla
vid skolstängning. Fredagen den 3 april mellan klockan 12.00-14.00
ska man komma till skolan för att återlämna materialet som ska vara
färdig gjort av eleven till respektive lärare.

Vi lärare kommer att vara tillgängliga varje vardag mellan klockan
8.00-15.30. Ni kan nå oss via infomentor eller mail.
Var god och ta hänsyn till tiderna som är satta.

Vänliga hälsningar från arbetslag F-3.

إىل أولياء أمور الطالب من الصف التمهيدي ى
حت الصف الثالث () F-3
التخطيط للتعليم ز ز
ز
األسبوعي  13و 14
المن يىل خالل
نفيدكم علما أن مدرسة السالمة كغنها من المدارس تمر ز يف هذه األيام بمرحلة صعبة حيث
ُ
ر
ز
والموظفي بشكل غن مسبوق .وقد تصدر الحكومة السويدية ز يف
يكن فيها غياب الطالب
أي لحظة قرارا بإقفال المدارس ز يف السويد كغنها من الدول .لكن نود التأكيد عليكم بأن
ز
لحي صدور قرارات أخرى!
المدرسة ما زالت مفتوحة أمام تالميذها
ز
المعلمي ز يف مدرسة السالمة يعملون
بغض النظر عن هذه المستجدات نؤكد لكم أن
لتمكي تالميذنا من تلقيهم العلم بشكل جيد وفقا للمناهج ى
ز
النبوية المقرة ،وفيما
جهدهم
ألهاىل تالميذ الصفوف .F-3
يل بعض المعلومات
ي
ي
المنىل ى
يحضون للمدرسة زف هذه ى
سيحصل التالميذ الذين ال ز
الفنة عل مواد للتعليم ز ز
لفنة
ي
ي
أسبوعي .ز
ز
وف حال صدر أي قرار بإغالق المدارس سيشمل هذا األسلوب كل التالميذ ز يف
ي
ى
الت
الصفوف  .F-3أما بالنسبة للتالميذ الذين يأتون للمدرسة فسيحصلون عل نفس المواد ي
أرسلت للبيوت.
نطالب أهاىل التالميذ الذين ال ز
يحضون للمدرسة الحصول عل المواد التعليمية الخاصة
ي
ز
ز
ز
ز
باألسبوعي القادمي من المدرسة يوم الجمعة  20مارس ما بي الساعة  14-12يف مختلف
الفصول .ونطلب من األهل الذين استلموا هذه المواد التعليمية ألبنائهم لمتابعة الدراسة ز يف
البيت الحضور إىل المدرسة يوم الجمعة  3أبريل ز
بي الساعة  12:00والساعة  14:00إلعادة
الت اشتغلوا بها زف هذه ى
ز
ز
ى
المعنيي.
للمعلمي
الفنة وتسليمها
ي
المواد التعليمية ي
ً
مالحظة :نحن المعلمون سنداوم زف المدرسة كالعادة يوميا ما ز
صباحا
بي الساعة الثامنة
ي
ز
ى
ً
ون.
والثالثة والنصف عضا ويمكنكم التواصل معنا عن  infomentorأو النيد اإللكن ي
يرج مراعاة األوقات المحددة.

مع أطيب تحيات فريق عمل .F-3

