Åkrehamn 16/3-20

Hei alle elever m/foresatte!

Her kommer VIKTIG informasjon om hvordan vi gir HJEMMEUNDERVISNING til våre
elever inntil videre + litt til.














Kulturskolen vil BRUKE Speedadmin til hjemmeundervisning ettersom alle elever i
Karmøyskolen har tilgang til iPad. Foresatte til Kulturlekelever må gi beskjed hvis
dette fører til noe problem, men vi antar at de fleste har tilgang til en PC.
Alle våre lærere SKAL bruke LEKSEPLAN i Speedadmin til kontakt med sine elever.
Noen lærere bruker kanskje andre plattformer i tillegg (lukkede Facebooksider om
alle er med f.eks.).
Vi vil gi oppgaver og be om RESPONS på det vi sender ut under Lekseplan, evt. ved
hjelp av foresatte. Dessverre kan ikke elever legge ved linker eller filer her foreløpig.
Hvis behov for dette, må det gjøres via e-post el.lign. etter avtale.
Kulturskolen har PLIKT til å gi alle våre elever et så godt undervisningstilbud som
overhodet mulig hver skoleuke, også i denne tiden.
Lærerne er ikke bundet til sine ordinære arbeidstidsavtaler av praktiske hensyn, men
ARBEIDSPLIKTEN er like stor som vanlig. Ta kontakt med lærerne og/eller adm.
ved behov.
Vi ser at skolene ønsker mest mulig vanlige RUTINER for elevene, så vi tar hensyn til
dette. Foresatte kan ikke forlange undervisning etter tidligere avtalt timeplan ved
kulturskolen under disse omstendighetene, men viser det seg mulig og sterkt
ønskelig, kan vi prøve å få det til der det lar seg gjøre (men vi kan altså ikke love
dette).
Alle våre arrangementer, forestillinger, workshops etc. er avlyst inntil videre.
Kjøpte billetter via TicketCo vil bli refundert så snart som mulig.

Da håper jeg vi klarer å gjøre det beste ut av den spesielle situasjonen. Ikke nøl med å ta
kontakt om dere lurer på noe. Ta godt vare på deg selv og flokken din!

Mvh Karmøy Kulturskole
v/Kirsten Jæger Steffensen
rektor

Karmøy Kulturskole – gir skapergleden spillerom!

