Ερωτήσεις για το σχολείο

Ελληνικά
1.

Θαήθελαναμάθωποιαμέτραέλαβετοσχολείογιαναεμποδίσειτημετάδοση –και σε
ποιο βαθμό αυτά τα μέτρα τηρούνται/αγνοούνται.

2.

Πραγματοποιήσατετηχαρτογράφησητωνατόμων, τόσομαθητώνόσοκαιενήλικων,
πουεντάσσονται στις ομάδες κινδύνου; Σε καταφατική περίπτωση,
ταάτομαπουσυμβιώνουνμεκάποιονοοποίοςανήκεισεμίαήπερισσότερες ομάδες
κινδύνου συμπεριλήφθηκαν στη χαρτογράφηση;
Προσωπικάεντασσόμαστεστησυγκεκριμένηκατάστασηκαιδελάβαμεερωτήσειςήπλη
ροφορίεςσχετικά με αυτό.
• Ποιεςείναιοιπροσαρμογέςπουκάνατεγιατουςμαθητέςτωνομάδωνκινδύνου;
• Ετοιμάσατεέναεξατομικευμένοεκπαιδευτικόπρόγραμμα;
• Διοργανώσατεμίαειδικήεπιμέρουςομάδα μελέτης;
• Ετοιμάζεστεναπεράσετεστηδιδασκαλία από απόστασηκαι, στην προκειμένη
περίπτωση, με μερική ή ολική μορφή;
Επιθυμώογιος /
ηκόρημουναπαρευρίσκεταιαυτοπροσώπωςστοσχολείοόσοτοδυνατόνπερισσότεροκ
αικατάσυνέπειααιτούμαιέναιδιαίτεραπροστατευτικόπεριβάλλον εργασίας για
αυτόν / αυτή.

3.

4.

5.

Ογιος/ηκόρημουαπουσίασεαπότοσχολείοαπότην (ημέρα) … έως την (ημέρα)….
Γνωρίζωότιτοσχολείοδενβλέπειθετικάαυτέςτιςαπουσίεςκαιεπιθυμώνα συνεργαστώ
έτσι ώστε να μπορέσει να επιστρέψει στο σχολείο. Πρώτααπόόλαθαήθελα, λοιπόν,
ναμάθωτιμπορείναεγγυηθείτοσχολείοκαιτι, αντιθέτως, δενείναισεθέσηναεγγυηθεί
όσον αφορά την ασφάλεια.
Επιθυμώογιος /
ηκόρημουναφοράμάσκακαιαναλαμβάνωτηνευθύνητηςαγοράςκαιτης σωστής
χρήσης της ίδιας.Κατάσυνέπειαεπιθυμώναμάθωπως, γιαπαράδειγμα,
ενεργείτοσχολείογιατηνπρόληψητουmobbingκαι για να εξηγήσει στο διδακτικό
προσωπικό και στους άλλους μαθητές γιατί ογιος / ηκόρημουφορά μάσκα.
Θαμπορούσαναλάβωένααντίγραφοτουεγγράφουαξιολόγησηςτης επικινδυνότητας
που έκανε το σχολείο;
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Frågor till skolan

Svenska
1.
2.

Jag skulle vilja veta vilka åtgärder skolan har tagit för a7 förhindra smi7an - och
hur bra eller dåligt de åtgärderna e<erföljs.
Har ni gjort en kartläggning av personer, både barn och vuxna, som är i riskgrupp
på skolan? Om ja, ingår de personerna som bor med någon i riskgrupp i den
kartläggningen? Vi är e7 sådant fall och vi har inte få7 någon fråga eller
informaEon om de7a.
• Vilka anpassningar har ni förbere7 för barnen i riskgrupp?
• Har ni ordnat anpassad studiegång?
• Har ni förbere7 en enskild studiegrupp?
• Förbereder ni för a7 övergå delvis eller helt Ell distansundervisning?
Vi vill helst a7 barnet går i skolan så länge som möjligt och därmed behöver vi en
extra skyddad arbetsmiljö för honom/henne.

3.

4.

5.

Barnet har inte varit i skolan från och med den……… Jag vet a7 ni i skolan ser
negaEvt på de7a och vi vill samarbeta för a7 barnet ska komma Ellbaka. Först
behöver vi veta vad ni som skola kan garantera i fråga om säkerhet, och vad ni
inte kan garantera.
Vi vill a7 barnet ska bära munskydd och vi tar fullt ansvar för både inköp och
hantering av munskyddet. Vi vill dock veta hur skolan arbetar för integrering av
munskyddsbärande personer, exempelvis hur ni jobbar för a7 förebygga
mobbning och för a7 förklara för lärare och andra elever varför mi7 barn har
munskydd.
Kan jag få en kopia av skolans riskbedömningsplan?
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