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Nya beskedet – Kullaviks
Montessoriskola öppen som vanligt
UPPDATERAD IGÅR 11:06 PUBLICERAD 23 MARS 2020

Efter fem dagars intensivt förberedande för att kunnat hålla i
distansutbildning för eleverna på Kullaviks Montessoriskola, kom det
under måndagen nya besked. 
– Vi har under helgen kunnat se att lärarna blivit bättre och vi kan
därför starta upp och köra på utbildningen som vanligt, säger Johan
Holmström, skolans ordförande.

Vi har tidigare berättat att skolan under en veckas tid förberett sig på att hålla

distansundervisning på videolänk i kombination med böcker och uppgifter.

Orsaken är att nya rutiner för att förebygga smittspridning av Coronaviruset gör

att många lärare är hemma med exempelvis förkylningssymptom.

– Det har hela tiden varit vår högsta ambition att inte behöva ställa in skolan, så

det här är ett glatt besked. Vi har även sett att det finns ett stort engagemang

hos personalen samt föräldrarna, så vi känner oss nu väl förbereda på den här

typen av omställning. Det känns tryggt, säger Johan Holmström.

Johan Holmström berättar varför Kullaviks Montessoriskola nu kommer hålla
undervisning för F-9-elever på distans. Foto: Privat
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 Hittat fel i texten? Skriv och berätta.

Lokal. Lättanvänd. Opartisk. Ladda ner appen nu!

SÅ ARBETAR VI

SVT:s nyheter ska stå för saklighet och opartiskhet. Det vi publicerar ska vara sant
och relevant. Vid akuta nyhetslägen kan det vara svårt att få alla fakta bekräftade,
då ska vi berätta vad vi vet – och inte vet. Läs mer

Distansundervisning införs på Kullaviks Montessoriskola
22 mars 2020



”Smittfritt umgänge, som en slags social
kondom”
Peter livestreamar kultur för psykisk hälsa

Coronaviruset slår hårt mot kulturbranschen
Verksamhetsledare Dramalogen: ”Vi måste fixa så alla
kan överleva”

Falkenbergs skolchef om coronakrisen: ”Extremt
påfrestande”
Falkenbergs kommun stoppar barn till arbetslösa och föräldralediga

från att gå i förskolan

 Mer i ämnet
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JUST NU FÖLJ DET SENASTE OM CORONAVIRUSET
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