Retningslinjer for fjernundervisning via Lectio og Teams for 6. til 10. klasse:
De ældre elever på NGG fra 6. til og med 10. årgang og visse elever på Gymnasiet og HF skal fortsat
undervises hjemmefra – foreløbig i perioden frem til og med den 10. maj 2020
I den periode vil vi sikre, at fjernundervisningen på disse klassetrin som minimum fortsætter på samme
niveau - og gerne intensiveres. Dette for at sikre afgangseleverne det bedste udgangspunkt for deres
årskarakterer, når de skal fortsætte den fysiske skolegang de sidste godt seks uger frem til
skoleafslutningen den 25. juni 2020
På NGG samler vi nu formidlingen af fjernundervisning på to platforme: Al kommunikation omkring
arbejdsopgaver/lektier og opgaveaflevering samt informationer desangående formidles på Lectio – ganske
som hidtil
Virtuel afvikling af lektioner formidles på platformen Microsoft Teams og sker efter nedenstående
retningslinjer:
•
•
•

•

•
•
•

Planen for lektionen (arbejdsopgaver/lektier) herunder om lektionen skal afvikles helt eller delvist
på Microsoft Teams skal skrives på Lectio senest dagen før kl. 15:00
Lektier og opgaveafleveringer skal fortsat indskrives i Lectio
Tekster og andre dokumenter fra fjernundervisningen via Teams skal fortsat formidles/gemmes på
Lectio på samme måde som tidligere. Kun på den måde, kan det sikres, at eleverne har deres
undervisningsdokumenter fra hele forløbet samlet et sted og på én planform: Lectio
Lærerne skal, så vidt det er muligt, fortsat stå til rådighed i forbindelse med fjernundervisningen for
elever og klasser i det tidsrum, hvor de normalt står til rådighed på skolen (skematid). Lærerne kan
kontaktes via Lectio, og det tilstræbes, at man har svaret på henvendelsen inden arbejdsdagen
afsluttes
I fagene Dansk, Engelsk, Matematik og Tysk/Fransk er målet nu, at minimum halvdelen af alle
lektioner afvikles helt eller delvist over Teams i lektioner, som de ligger i skemaet
I Historie, Samfundsfag (ikke Mellemtrin), Religion, Fysik/kemi, Geografi og Biolog er målet fortsat,
at hver anden lektion afvikles helt eller delvist over Teams
For Idræt, Billedkunst, Musik og Valgfag vil der som udgangspunkt fortsat ikke være krav om virtuel
undervisning. Her vil det være op til de enkelte lærere at formidle relevante forslag til aktiviteter

Specielt for afgangsklasserne: 9. og 10. årgang:
•

•

Afgangsprøverne for 9. og 10. klasserne aflyses i år pga. den helt ekstraordinære situation, som
COVID-19 har skabt. I stedet for afholdelsen af afgangsprøver ophøjes elevernes afsluttende
standpunktskarakterer til prøvekarakterer, så eleverne får et fuldt eksamensbevis.
Eksamensbeviset kan bruges som grundlag for ansøgning om optagelse på ungdomsuddannelser.
Eleverne modtager undervisning frem til sommerferien 2020, og de afsluttende
standpunktskarakterer gives senest muligt på skoleåret
De allerede påbegyndte interne/virtuelle prøve i Naturfag og Idræt på 10. årgang fortsætter som
planlagt, og vil sammen med elevernes deltagelse i undervisning danne udgangspunkt for
årskaraktererne i fagene

Andre emner af relevans for en fleksibel hverdag under Corona-krisen:

•

Aftalte interne møder mellem lærerne så som Fagudviklingsmøder og Klasseteammøder, men også
nødvendige møder af anden karakter mellem to eller flere lærere forventes afholdt over Teams.

