
2020-03-25 Distansundervisning införs på Kullaviks Montessoriskola | SVT Nyheter

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/halland/distansundervisning-infors-pa-kullaviks-montessoriskola 1/4

LokaltLokalt

√HALLAND

Distansundervisning införs på
Kullaviks Montessoriskola
UPPDATERAD IDAG 11:23 PUBLICERAD 22 MARS 2020

Med start på måndag kommer F-9-skolan Kullaviks Montessoriskola i
stort att gå över till undervisning på distans. Orsaken är att nya
rutiner för att förebygga smittspridning gör att många lärare är
hemma med exempelvis förkylningssymptom.

– Vi kan inte ge eleverna en kvalitativ utbildning under rådande förutsättningar,

säger Johan Holmström, skolans ordförande.

Orsaken till att skolan  har fattat det här beslutet är att många lärare har

förkylningssymptom eller är hemma med förkylda barn. Runt 250 elever och 60

lärare berörs. Förskolan fortsätter dock att vara öppen som vanligt och

undantag görs för barn med föräldrar inom blåljusyrken.

Även många elever är hemma på grund av förkylningssymptom, enligt Johan

Holmström, som är ordförande i föräldraföreningen för Kullaviks

Montessoriskola, som är skolans huvudman.

Undervisning på videolänk

43 sek

Johan Holmström berättar varför Kullaviks Montessoriskola nu kommer hålla
undervisning för F-9-elever på distans. Foto: Privat
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För de yngre eleverna, exempelvis i förskoleklass, kommer undervisningen

främst handla om hemuppgifter i form av stenciler och liknande och för äldre

elever om undervisning på videolänk, i kombination med böcker och uppgifter.

I klippet ovan berättar Johan Holmström varför man stänger skolan trots att det

inte finns några sådana nationella riktlinjer i nuläget.
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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
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