
Distansundervisning för åk 6-9 från onsdag 1 april 2020 (inget 
aprilskämt) 
Vi i Gripsholmsskolans ledning har förväntat oss ett regeringsbeslut att stänga landets alla 
skolar. Som bekant har inget sådant beslut fattats men man har nu givit skolornas 
huvudmän rätt att själv besluta om huruvida skolan ska hållas öppen eller ej. Det beslut 
som jag tillsammans med rektor Nina kommit fram till idag är att Gripsholmsskolan snarast 
ska stängas i första hand i åk 6-9.  Dessa elever har tillgång till datorer och har de 
färdigheter som krävs för att jobba på distans. Stängning i åk F-5 är inte aktuell i nuläget. 
Skolan kommer i alla skeden att hålla öppet för de elever vars föräldrar arbetar inom en 
samhällsviktig funktion och för våra elever med särskilda behov.  

Nu inleds en period där vi prövar modern distansundervisning under ledning av bitr rektor 
Annu Helling, pedagogik, och IT-specialist Daniel Schlaug, teknik.  Vår bedömning är att 
distansundervisning med hjälp av de videokonferenssystem som utvecklats för 
undervisning kommer att bli ett viktigt komplement till ordinarie utbildningsformer - ej bara 
vid eventuella framtida pandemier utan även vid annan frånvaro av elever och lärare eller i 
andra motiverade sammanhang. 

Att nu få tillfälle att prova distansundervisning och programvaror för detta – åtminstone i åk 
6-9 - under ett antal veckor gör tiden borta från skolan mer meningsfull och stärker oss 
som skola för framtiden.  
Vi har goda förutsättningar med lämpliga datorer införskaffade för åtminstone alla elever i 
åk 6-9 och med lärare med både erfarenhet och engagemang i distansundervisning.  
Vi köper nu successivt in nya datorer som ersätter de stulna datorerna för låg- och 
mellanstadieeleverna. 

För att övergången från undervisning på skolan till distansundervisning ska ske 
kontrollerat kommer det att finnas en plan för detta upplägg. 
Denna plan och kompletterande information finns tillgänglig på vår hemsida och på 
SchoolSoft fr.o.m. måndag 30 mars. 
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