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Kullaviks montessori
håller öppet trots allt
Förra veckan var personalfrånvaron så hög att
Kullaviks montessoriskola beslöt att stänga
grundskolan. Men i helgen har läget
förbättrats.

– Ja, det stämmer, meddelar skolans
ordförande Johan Holmström.

SKOLA | 23 Mars 2020 08:19  

Öppet trots allt FOTO: Kullaviks

Montessoriskola

 

Coronaläget i
Halland
NYHETER  Sammanfattning av
det senaste om coronaviruset i
Halland. Senast uppdaterad: 25
mars 09.30

Mest läst under 7 dagar

1  Nu smittspridning i
Halland

2  Coop öppnar i Kolla

3  Andra varslar – då jobbar
han för högtryck

4  Köpcentren inför
begränsade öppettider

5  Nu finns gör-det-själv-test
för corona
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Det blev snabba kast i Kullavik. I förra veckan var personalfrånvaron så hög att
man beslöt att stänga lokalerna och börja med distansundervisning.

Men när man stämde av med personalen i helgen visade det sig att flera
tillfrisknat och att det finns möjligheter att hålla skolan öppen och skapa
fungerande undervisning för alla klasser från förskoleklass till nian.

Precis som för alla andra konstaterar skolledningen att man får utvärdera
situationen dag för dag. Krisplaneringen har inte varit meningslös, slår man fast:

”Vi har nu under fem dagar intensivt arbetat med att förbereda oss inför att
bedriva distansundervisning för F-9. Dessa förberedelser har lett till att vi nu har
en planering och en organisation som står mycket väl rustade inför kommande
lägen som kan komma att uppstå under dessa extraordinära tider.”

 
Kristian Alm Reporter
kristian.alm@norrahalland.se
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Halverade hyran – får hyllningar
från hela världen
NYHETER När fastighetsägare Michael Brinck
och hans fru Lotta bestämde sig för att
halvera hyran för ...

 

Fräck fåtöljstöld från skola
BLÅLJUS Fyra fåtöljer annonserades ut på
Blocket och hämtades upp igår. Men skolan
ligger inte bakom annonsen. ...

 

Ny biostad växer fram
NÖJE & KULTUR Medan biografen Facklan
skakar i grundvalarna och snart är historia,
växer efterträdaren fram på Kungsmässan. Vi
har ...
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TYCK TILL:

Coronaviruset har nu
konstaterats i
Kungsbacka. Oroar du
dig för att drabbas?

 Ja, det känns oroligt när det
kommer närmare.

 Nej, det är nog inte värre än
en vanlig influensa.
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Det händer
Läs om vad som händer i
Kungsbacka i Norra Hallands
kalendarium
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