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Ämne: Meddelande från rektor - Protokoll nivå 02 - uppdatering 09/11/2020 

Hej, 

Här kommer information om uppgraderandet till nivå 2 i protokollet (hygien och pedagogiska 

anpassningar) från och med måndagen den 9 november 2020 klockan 08:00. 

Allt eftersom hälsoläget och de franska och svenska rekommendationerna utvecklas, behöver också 

protokollet anpassas och uppgraderas. 

Vi har redan övervägt och förberett oss för denna utveckling sedan början av läsåret och vi har nu blivit 

tvungna att gå över till distansundervisning för de 06 klasserna på gymnasienivå på annexet, tillsammans 

med skärpta regler för personalen och de andra årskurserna som har undervisning in situ (på plats). 

Ett exceptionellt hälso- och säkerhetskommittémöte hölls idag klockan 8.30 i närvaro av en 

föräldrarepresentant vald till CE. 

Jag vill att ni tar del av och tillämpar detta protokoll genom att informera ert/era barn om uppgraderingen 

till nivå 02. 

Påminnelse : 

- Ecole élémentaire : Undervisning in situ, organisering av skolmatsalstider i 3 omgångar per nivå 

(se protokollet) 

- Collège: Undervisning in situ med obligatorisk mask i slutna utrymmen och i rastområden (se 

protokollet) 

- Lycée: Distansutbildning till 20/12/2020. De skriftliga delarna av de svenska nationella proven 

kommer att ske på plats med ett anpassat schema (cirka 06 elever per examensrum). (Se 

protokollet). De muntliga delarna kommer att ske digitalt. 

Skolmatsalstiderna justeras till 5 olika pass med en begränsning av uppblandningen av studenter. (Se 

Bilaga till sanitetsprotokollet om skolmatsalen) 

Digitala lektioner enligt ordinarie schema kommer att tillämpas för 06 gymnasieklasssernas 

distansundervisning. 

Vi vill påminna om att de verktyg för kommunikation som används för distansutbildning är Pronote och 

Teams (för gymnasienivån). 

Lärare och personal kommer att upprätthålla kommunikationen med familjer och studenter för att 

säkerställa pedagogisk kontinuitet och stödja familjer i denna, för oss alla, komplexa och stressiga tid. 

Vänliga hälsningar, 

Aurélien LOYSON, rektor 
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