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FAQ
Mars 2020
ÖVERGÅNG TILL DISTANSUNDERVISNING
Vad är Frankrikes ståndpunkt beträffande att hålla skolor öppna i detta sammanhang?
Den 12 mars 2020 tillkännagav Frankrikes president en stängning av alla skolor, högskolor och
gymnasieskolor för elever, som en säkerhetsåtgärd, från måndag 16 mars och tillsvidare. Detta beslut är
giltigt i Frankrike och i de utomeuropeiska departementen och regionerna.
Vad är Sveriges ståndpunkt när det gäller att hålla skolor öppna i detta sammanhang?
För närvarande har myndigheterna beslutat att låta förskolor och kommunala grundskolor vara öppna,
för att säkerställa kontinuiteten i utbildningen och samhällsekonomin. Medveten om risken för att viruset
sprider sig i skolor och för att begränsa ansamlingen av människor från flera distrikt / städer, beslutade
de också att gymnasier och universitet skulle övergå till distansutbildning.
Varför fattade ni ett beslut som inte överensstämmer med de lokala riktlinjerna i Sverige?
De svenska myndigheterna har för tillfället inte vidtagit samma åtgärder som Frankrike eller
angränsande länder (Danmark, Norge), men instruktionerna och säkerhetsreglerna förstärks på
skolornas nivå och det är ansvaret för varje skolledning i Sverige att vidta de åtgärder de anser
nödvändiga.
Våra elever utgör en internationell befolkning och efter sportlovet har många elever återvänt från
Frankrike eller andra länder i riskzonen. LFSL kan inte betraktas som en "kvarters-skola" som svenska
grundskolor eller gymnasier, våra elever kommer långt bortifrån varje dag med ibland mer än en timmes
resa i kollektivtrafik. Det är två faktorer som främjar spridningen av viruset.
I AEFE-delen kan vi idag, med tanke på de beslut som fattats i Frankrike för AEFE-anställda lärare och de
epidemiologiska och praktiska försiktighetsåtgärderna, inte säkerställa en skolmiljö på en acceptabel
nivå för personal och elever. Därför beslutade vi att inrätta distansutbildning. Flera Stockholmsskolor har
fattat liknande beslut, liksom Stockholm International School och Deutsche schule.
Hur fattades beslutet om att övergå till distansundervisning?
Det beslutades i samråd med den franska ambassaden, AEFE och styrelsen för att skydda våra elever och
våra medarbetare och på så vis bidra till att Covid-19 inte sprids inom vår särskilt utsatta befolkning.
Har ni kännedom om COVID-19 fall i skolan?
Innan vi beslutade att övergå till distansundervisning hade vi fått information om att föräldrar till elever
på skolan testats positiva. Många elever hade också skickats hem eller rapporterats frånvarande på
grund av feber. Vi har sedan dess fått veta att elever i förskolan och grundskolan officiellt diagnostiserats
med Covid-19 förra veckan. Flera föräldrar har också berättat för oss om symtom som liknar Covid-19
hos sina barn (på förskolan och i grundskolan) men utan möjlighet att utföra tester.
Har ni planerat för att kunna ta emot elever från vissa familjer, som får det svårt pga. beslutet?
Föräldrar med ett absolut behov av att deras barn ska tas emot kan kontakta skolan. Vi försöker
gemensamt hitta lösningar för att ta emot eller stödja eleverna. Detta beslut fattas av rektorn.
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DISTANSUNDERVISNING
Varför bestämde ni er för att fortsätta undervisningen på distans?
Beslutet att inte ta emot eleverna i skolans lokaler under en relativt lång period utan att veta exakt
slutdatum, ledde till att AEFE, i samförstånd med diplomater och ambassader, beslutade att så snabbt
som möjligt inrätta distansundervisning.
Hur organiseras distansutbildningen?
Distansutbildning inkluderar olika tillvägagångssätt:
• synkront: ert barn arbetar direkt med sin lärare och / eller sina klasskamrater (virtuella klasser,
videokonferenser eller telefonmöten)
• asynkront: ert barn arbetar ensam och organiserar arbetet enligt lärarnas instruktioner. Familjen
organiserar dessa arbetspass efter vad som är möjligt. Om allt arbete som begärts inte har kunnat
utföras pga. svårigheter att organisera detta i familjen, ska ni inte tveka att meddela oss. Justeringar är
möjliga. Avsikten är inte att eleverna ska arbeta lika många timmar som på en vanlig dag i skolan.
Hur vet jag vilket arbete som förväntas av mitt barn?
På élémentaire skickas informationen och instruktionerna om ert barns arbete till er av klassläraren. På
collège & lycée kan föräldrarna få tillgång till det arbete som begärs via sitt Pronote-konto på fliken
”cahier de texte”: ”contenu de cours” (kursinnehåll) och ”travail à faire” (arbete att göra).
Vissa föräldrar och elever har svårt att anpassa sig till distansutbildning, är ni medvetna om
detta?
Vi är medvetna om svårigheterna med att anpassa sig till den nya processen både för våra lärare och
elever. Vi måste verkligen ge oss själva tid och visa all förståelse under denna aldrig tidigare skådade
period.
Vad sägs om kvaliteten på utbildningens för våra barn?
Vi är helt medvetna om föräldrarnas legitima oro när det gäller utbildningens kontinuitet. AEFE: s
pedagogiska avdelning stödjer skolor och lärare vid genomförandet av distansutbildning.
Lärarna mobiliseras starkt och respekterar rekommendationerna från AEFE:s pedagogiska avdelning. De
som utbildar lärare på högstadiet och gymnasiet i området har regelbunden kontakt med lärarna och
ger dem det stöd de kan behöva.
Hur kan jag följa mitt barns arbete hemma?
LFSL arbetar för att ge er den information som är nödvändig för att organisera era barns arbete. Vi ser
gärna att ni håller kontakten med LFSL:s personal och tydligt identifierar era kontaktpersoner:
klasslärare, chefer, huvudlärare, lärare, barnomsorg, hälsoteam (kuratorer, specialpedagog), Vie Scolaire,
elevassistent ...
På högstadiet och gymnasiet har flera anställda rekryterats till stöd för lärare och för att hjälpa elever
som känner behov i ämnen som: engelska, spanska, fysik-kemi, matematik, franska och historia-geografi.
Kontakta bara ert barns lärare för att se om denna hjälp behövs. Elever i examensklasser (3ème och Tale)
kommer att prioriteras för stöd.
När det gäller élémentaire det finns speciallärare och AVS när ytterligare stödbehov rapporteras av lärare
eller föräldrar.
Kommer det att göra så att eleverna halkar efter i läroplanen?
Franska läroplanen sätter mål för färdigheter och kunskaper som ska förvärvas under en cykel. Det finns
en kontinuitet i lärandet mellan de olika cyklerna i skolan. Lärarna anpassar sin takt till den aktuella
situationen för att uppnå de uppsatta målen. Var inte rädd om ert barn inte lyckas. Insistera inte utan gå
vidare. Läraren kommer att återuppta inlärningen senare.
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Kommer Brevet- och Baccalaureate-tentamen (kontinuerlig och slutlig tentamen) att äga rum
eller kommer de att skjutas upp?
AEFE har ständig kontakt med utbildningsministeriet, som noga övervakar situationen och dess
utveckling. I detta skede upprätthålls tidsplaneringen med hänsyn till utbildningens framsteg. I händelse
av en förlängning av perioden med distansundervisning kommer åtgärder att vidtas för att eleverna ska
kunna genomföra examensprov under bästa förhållanden. Familjer kommer att informeras.
Utvärderingen av Idrott (EPS) görs med kontroller under det andra och tredje året på gymnasiet.
Om eleverna inte får något betyg den här terminen, hur kommer slutbetyget att beräknas för
dem i andra och tredje året på gymnasiet att beräknas?
För elever i 2:an på gymnasiet planeras flera scenarier beroende på antalet genomförda
inlärningssekvenser. Om antalet utförda sekvenser är otillräckligt kommer den slutliga betyget att
beräknas utifrån poäng för 1:a och 2:a terminerna. För avgångseleverna föreskriver styrdokumenten att
skolor kan validera endast en eller två kontroller under utbildningen av de tre som begärts under det
sista året, om det finns sakliga skäl att göra det.
ÖVRIGT
Hur kan vi kontakta skolan under denna period?
En hotline kommer att tillhandahållas varje dag från 9.00 till 16.00. Besök görs efter överenskommelse
endast på onsdag och torsdag mellan klockan 10 och 12.00.
Om ni har några frågor kan ni skriva till covid19@lfsl.net
Är det möjligt att hämta något man glömt i skolan?
Ja, även om undervisning inte sker i lokalerna, så förblir de öppna. Ni behöver bara meddela sekretariatet
eller Rektorn för låg- och mellanstadiet i förväg.
Vi har ingen dator till vårt barn, är det möjligt att få låna en från skolan?
Ja, vi har skapat ett datalånssystem, så länge lagret räcker, ni kan skicka er förfrågningar till
covid19@lfsl.net.
Bör vi meddela skolan om vårt barn är sjukt eller inte kan göra sina läxor?
För collège och lycée, vänligen informera La Vie Scolaire via e-post viescolaire@lfsl.net om ert barn inte
är tillgängligt på grund av sjukdom eller anslutningssvårigheter. Deltagande kommer att följas upp i
samarbete med lärarna för att undvika att någon tappar intresset eller känner sig isolerad.
När det gäller élémentaire, vänligen håll läraren informerad.
Med tanke på situationen överväger ni en minskning av skolavgifterna?
När det gäller skolavgifter har denna punkt ännu inte tagits upp, men diskussioner kommer att äga rum
med styrelsen i detta ämne.
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