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Robert skriver:
I söndags med anledning av rapporter om smittspridning på fjällorterna, rekommenderar Smittskyddet Västra
Götaland fjärr- eller distansundervisning så långt det är möjligt i högstadier och gymnasieskolor i Västra Götaland
efter sportlovet. Vi följer rekommendationerna och huvudman i samråd med mig har beslutat om att veckan efter
sportlovet vecka 9 endast bedriva fjärr- och distansundervisning för alla elever på Rådaskolan. Vecka 10 är vi åter
tillbaka till upplägget med att åk 7 och 8 har varannan dag analog och varannan dag fjärr- och digital undervisning.
Beslutet gäller just nu fram till 24 mars. Beslutet kan ändras vid rekommendationer eller att Covid 19 läget
förändras. Undantag från beslutet gäller elever som tidigare fått ett rektorsbeslut att man bara har analoga
studier. Följ Rådaskolans hemsida där alla uppdateringar sker.
Från och med måndag 1/3 till och med 24/3 gäller följande för Rådaskolan.
Vecka 9
Måndag, tisdag, onsdag, torsdag och fredag. Alla har fjärr- distansundervisning. Undantag elever som har ett
rektorsbeslut om endast analog undervisning.
Vecka 10
ÅK 9 alla klasser åter i skolan och har ordinarie undervisning fortsättningsvis.
Medan det för åk 7 och 8 är växelvis i skolan enligt tidigare upplägg. Undantag elever som har ett rektorsbeslut om
endast analog undervisning.
Måndag den 8/3 har 7A, 7B, 8A och 8B undervisning på plats som vanligt enligt sitt ordinarie schema.
Måndag den 8/3 har 7C, 7D, 8C och 8D, digitalundervisning på Teams enligt sitt ordinarie schema.
Tisdag 9/3 har 7C, 7D, 8C och 8D undervisning på plats som vanligt enligt sitt ordinarie schema.
Tisdag 9/3 har 7A, 7B, 8A och 8B digitalundervisning på teams enligt sitt ordinarie schema.
Så kommer det att rulla på för eleverna i åk 7 och 8, varannan dag har man undervisning traditionellt på plats i
skolan och varannan dag digital undervisning på Teams. Allt detta sker under vecka 10 och 11. Under vecka 9 gör vi
en utvärdering av läget och sedan fattas ett nytt beslut om hur undervisningen ser ut efter detta. Allt för att
minska trängsel och minska riskerna för smittspridning i vårt samhälle.
Alla lärare är på plats på skolan och bedriver traditionell undervisning eller har distans/fjärrundervisning.
Vi erbjuder lunch för avhämtning för de elever som har digital/fjärrundervisning. Det gäller bara att boka sig dagen
innan.
Att tänka på:
Skolan är öppen för möjlighet att hämta skolmaterial.
Annika Qvist nås på mobil 070-836 28 14 om det finns frågor och funderingar med inloggning.
Ipad måste vara laddad och hemma vid distans och fjärrundervisning.
Mailkontakt med undervisande lärare.
Frånvaro bokförs både vid traditionell undervisning som vid distans och fjärrundervisning.
För lunch mailar man anna.harling@mellerud.se dagen innan man önskar lunch.
Följ Rådaskolans hemsida.
Vi hjälps alla åt för att få detta att fungera på bästa sätt.
Med vänlig hälsning
Robert Olsson
Rådaskolan Parkgatan 8 464 22 Mellerud
Telefon: rektors exp 0530 – 182 54, kansli 0530 – 182 51
Mail: robert.olsson@mellerud.se

