Vasalundsskolan
Viktigt meddelande om skolplikten

Hej alla föräldrar!

Vi förstår oron hos alla föräldrar p.g.a. Corona pandemin. Men eftersom
det inte finns ett beslut från regeringen att stänga skolor, kommer vi att
fortsätta ha skolan öppen. Som vi rekommenderat tidigare är det viktigt
att alla barn som har någon form av förkylningssymptom stannar
hemma. Föräldrarna är då ansvariga för att följa det detaljerade
veckobrevet samt lärarnas veckoplanering på InfoMentor. Föräldrar har
ett ansvar att fullfölja barnens skolplikt. Är barnen friska måste
föräldrarna se till att barnen kommer till skolan.

Vi har alltid poängterat vikten av att använda InfoMentor som
kommunikationsverktyg mellan skolan och hemmet, och som nu är
oundvikligt verktyg. Alla elever i åk. 4-6 har sina veckoplaner och
uppgifter att göra i sina kunskapsrum på InfoMentor. Åk. F-3 har sina
veckoplaner med detaljerad information på InfoMentor.

OBS!
Alla veckoplaner är tillgängliga på både svenska och arabiska och
uppdateras veckovis.

رسالة هامة حول إلزامية الدوام المدرسي

:تحية طيبة ألولياء األمور الكرام

نتفهم جيدا ً القلق الذي ينتاب األهالي على أبنائهم جراء تفشي العدوى بفيروس
كورونا ،إال أنه وبسبب عدم صدور قرار رسمي من قبل السلطات بتعليق دوام
المدارس األساسية ،فإننا سنستمر في الدوام المدرسي كالمعتاد مع اتباع ما نصت
عليه توصيات هيئة الصحة العامة ،والتي مفادها أن الطالب الذي تظهر عليه
واحدة أو أكثر من أعراض الرشح أو اإلنفلونزا يبقى في البيت لحين الشفاء التام.
وهنا تقع المسؤولية على األهل بمتابعة الرسالة األسبوعية بتفاصيلها وكذلك
الخطة الدراسية التي يعدها المدرس والتي تكون متاحة في برنامج التواصل
أما .تقع مسؤولية إتمام الطالب للتعليم اإللزامي على عاتق األهل .اإلنفومينتور
إذا كان الطالب سليما ً
معافى
ً
.فإن حضوره إلى المدرسة أمر إلزامي وال مبرر لغيابه

قامت إدارة المدرسة وبشكل مستمر خالل السنوات القليلة الماضية بالتأكيد على مدى أهمية استخدام
.برنامج اإلنفومينتور كأداة فعالة للتواصل بين البيت والمدرسة ،والتي أصبح استخدامها أمرا ً حتميا ً اآلن
إذ ستكون الخطط والرسائل األسبوعية ،إضافة إلى الوظائف الدراسية متاحة في برنامج اإلنفومينتور
وذلك لطلبة الصفوف الرابعة ،الخامسة والسادسة .ولطلبة الصفوف من المرحلة التمهيدية وحتى الصف
.الثالث تجدون كذلك الرسائل األسبوعية المفصلة متاحة من خالل البرنامج

مالحظة :جميع الرسائل (الخطط) األسبوعية الدراسية تجدونها متاحة باللغتين السويدية والعربية ويتم
تحديثها أسبوعيا ً

