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Information till vårdnadshavare i Dibbers 
grundskolor 
 
 
Vad gäller för undervisning i våra verksamheter idag, utifrån hög 
frånvaro 
 
Vi kommer att erbjuda alla elever som är hemma, p g a oro för 
Coronaviruset eller har personer i sin närhet som tillhör en riskgrupp, att 
kunna följa skolans undervisning genom att göra hemuppgifter och få 
stöd av sina lärare. Det kommer att utföras på olika sätt på våra skolor, 
information om hur er skola kommer att arbeta får ni via Infomentor. 
Ni föräldrar är viktiga personer i att stötta ditt/ert barn vid 
hemundervisning. 
 
För de elever som är i skolan så ges undervisning som vanligt. 
 
För att kunna ha en överblick över hur mycket tid varje elev missar inom 
olika ämnen så har vi valt att lägga upp ett nytt alternativ kring 
frånvaroanmälan i Infomentor.  

• Om ditt barn är hemma p g a oro för Corona så välj ”Frånvaro 
oro Corona”.  

• Är ditt barn sjuk så väljer du alltid ”Anmäld frånvaro”, oavsett 
sjukdom. 

 
Ev ersättning för missad undervisningstid 
Skolan har ett ansvar för att ge eleverna den utbildning de har rätt till 
och så långt som möjligt ge elever i olika situationer förutsättningar att 
nå kunskapskraven. Utifrån nuvarande situation i samhället så kan vi 
komma att erbjuda undervisning under sommarlovet, på lördagar och 
söndagar alternativt lägga fler undervisningstimmar under nästa läsår. 
Beslut om det kommer att tas senare under våren när vi vet hur detta 
har påverkat oss och våra elever.  
För de elever som idag går i årskurs 9, så gäller något av de två första 
alternativen när lärarna inte har tillräckligt underlag för att kunna göra 
bedömningar eller när elever har behov av mer tid och stöd. 
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Ev stängning av skola 
Om vi av någon anledning, tex att vi har för hög frånvaro av lärare eller 
efter beslut av smittskyddsläkare, och behöver stänga en skola så har 
regeringen öppnat för en ökad flexibilitet när det gäller hur undervisning 
kan genomföras. Om det blir aktuellt att stänga någon av våra skolor så 
har vi möjlighet att erbjuda distansundervisning. Alla våra skolor har en 
plan för hur det ska gå till.  Distansundervisning kommer att ske via 
nätet på olika sätt.  
Den nya förordningen om distansundervisning kan enbart användas vid 
stängning. 
 
 
 
 
 


