8. Covid-19 info torsdag d. 17. sept 2020 om virtuel undervisning og fravær.
Fremlagt på BG d. 17. september.

Om fravær og virtuel undervisning under Covid-19

Du må ikke komme i skole hvis:
• Du har symptomer, der er forenelige med Covid-19
• Du har haft symptomer og venter på testsvar.
• Du er testet positiv for Covid-19 og infektionen ikke er
overstået. Dvs. du skal have negativt testsvar før du må
komme i skole.
• Du har været i nær kontakt med én person, som er testet
positiv for Covid-19
Elever, som er hjemme med Covid-19 relateret årsag, bør
betragte sig selv som værende i isolation.

Du skal sende en sms til Dorte: 29660188
•
•

•

•
•

Kun hvis fraværet er Covid-19 relateret
Altid sms – evt. efterfulgt af opringning, hvis du er i tvivl
om noget.
Skriv navn og klasse i beskeden + relevante oplysninger i
forhold til dit fravær.
Opdater på sms, når der foreligger testsvar.
Hvis testsvaret er negativt, må du komme i skole igen.
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Du må generelt ikke komme i skole,
hvis du fejler noget, som er smitsomt.
Men det er kun Covid-19 relateret fravær,
der godskrives (eller ikke registreres).
Og det godskrives kun, hvis du er rask nok til at følge
undervisningen enten virtuelt eller på anden aftalt måde.

Hvordan følger du undervisningen?
Du bør have en mindre gruppe af elever i klassen, som er dine
kontaktpersoner. Du skal så hurtigt som muligt kommunikere
med en af dem, så han/hun sikrer, at når der føres fravær i
starten af timen, så ved denne elev, at du har skrevet til Dorte om
Covid-19 relateret fravær.
Aftal med denne elev (evt. gruppen) hvordan I kommunikerer, så
du er mest muligt koblet op i timen.
Der er mange forskellige muligheder. Hvis alt andet glipper, kan
der evt. ringes op på mobil, så du kan høre, hvad der foregår.
Der kan også sendes billeder og filmklip hjem. Det handler om at
I, i begyndelsen af timen aftaler med læreren, hvordan I sammen
bedst muligt hjælper dem, der sidder hjemme. Det gælder også
kommunikation udenfor undervisningstid.
I løbet af de næste par uger udgiver IT-udvalget et materiale, som
beskriver forskellige virtuelle samarbejdsmetoder.
Vigtigste platform er TEAMS. Ring helst op i klassens/holdets
egen kanal.
It-support tlf. skrives ind under kontakter på din telefon
24980033 mail itsupport@bggym.dk
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Skal læreren have besked inden timen?
Du kan skrive en besked til lærerne i TEAMS. Klassen har et team
som lærerne og eleverne kan se. Så er alle orienteret om
fraværsårsagen.
Det er god stil at orienterer læreren. Lectio kan også anvendes.
Hvis sygefraværet er langt, dvs. mere end en uge, så skal du have
en kommunikation med lærerne om hvordan du bedst muligt
følger undervisningen.

Hvornår bliver fraværet godskrevet?
• Hvis læreren har ført dig fraværende, men du deltog virtuelt
eller på anden måde, så kan det godskrives.
• OBS! Du skal selv sørge for at Lectio er opdateret med
retvisende fraværsårsager.
• I forbindelse med efterårsferien godskriver vi fraværet.
I skal ikke henvende jer angående fejl før vi har meldt ud, at
opdateringen er færdig.
• Dog kun hvis du havde indberettet til Dorte. Som beskrevet
ovenfor.
• Og kun hvis du er tydeligt aktivt i timerne/undervisningen.
• Er du fraværende fordi du er syg, så skriv det. Dette skal ikke
godskrives.
• Hvis du er fysisk fraværende af andre årsager end Covid-19,
så godskrives det ikke.
• Hjælp os med at hjælpe dig.
Mvh Ledelsen på BG
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