Gymnasiets undervisningsstrategi for fjernundervisning under Covid-19
I lyset af en længere periode, hvor NGG er lukket ned for al fysisk undervisning på skolen, har vi
udarbejdet pr. 23-03-2020 nogle retningslinjer for fjernundervisning i gymnasieafdelingen. Vi skal
sikre os at der fortsat sker læring, og at vi opretholder et tilnærmelsesvist tilsvarende fagligt niveau
sammenlignet med den normale daglige undervisning på skolen. På NGG er den daglige fysiske
kontakt med eleverne ekstrem vigtig, derfor er kommunikation på alle vores elev/forældreplatforme ekstrem vigtig i denne periode ikke kun omhandlende er fagligt perspektiv men i høj grad
også det sociale og personlige.
I gymnasiet udfører vi fjernundervisning efter følgende retningslinjer:
•
•
•
•
•

•
•

•
•
•
•

Timens program og forventninger skrives på lectio senest dagen før kl. 17
Størstedelen af lektionerne afholdes helt eller delvist i Microsoft Teams.
Vejledning til SRP afgives af minimum to omgange via Teams eller andet visuelt medie.
Vejledning bruges til at afdække behov og give input til videre forløb med SRP-skrivningen.
Lektier og opgaveafleveringer skrives fortsat ind i lectio som normalt.
Centrale dokumenter/tekster fra den virtuelle undervisning, og som er lagt på Teams, skal
gemmes på Lectio på samme måde som andre dokumenter fra undervisningen. Det er
vigtigt, at eleverne har undervisningsdokumenterne fra hele forløbet samlet et sted og på
én planform: Lectio.
Eksamensforberedende undervisning fortsætter som om eksamenen forbliver uændret.
Undervisningen planlægges med henblik på, at studier viser, at fjernundervisning sænker
udbyttet og intensiteten af skolearbejdet i forhold til det fysiske læringsrum. Derfor tilsigtes
det, at tilrette omfanget af skolearbejdet samt arbejdsopgaver i en sådan grad, at eleverne
kan fungere i de nye fjern-læringsrum på en konstruktiv måde.
Feedback gives over Teams eller via lectio.
Tilstedeværelse/fravær føres i forhold til deltagelse i Teams og aflevering af diverse
opgaver.
Klassens koordinator og gymnasiekontoret vil følge op på elever der udviser betydeligt
fravær i perioden.
Undervejs vil læreren afholde evalueringer med eleverne for at tilpasse forventningerne
lærer-elev imellem, så vi opnår det bedst mulige niveau for læring.
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