Umeå 2020-11-13

Brev till vårdnadshavare ang. Kulturskolan och Covid -19
I tisdags fick vi nya och förstärkta råd från Region Västerbotten. Bland annat uppmanas vi att inte
träffa andra än de allra närmsta. Som arbetsgivare uppmanas Umeå kommun att skapa
förutsättningar för våra medarbetare att kunna arbeta i så hög utsträckning som möjligt hemifrån.
På Kulturskolan i Umeå har vi därför fattat beslutet att under terminens sista veckor inte erbjuda
fysiska lektioner eller gruppverksamhet. I samråd med skolledningen i Umeå kommun är vi överens
om att minska flödet av människor i skolans alla lokaler. Vi tar också ansvar för att inte skapa
mötesplatser för personer från olika delar av kommunen i våra grupper. Likaså ställer vi in alla
offentliga arrangemang och projekt i skolan under resterande termin.
Självklart känns det tråkigt att fatta detta beslut, men nödvändigt för att på alla sätt hjälpa till att
minska smittspridningen i regionen.
Under v.46 och v.47 gör vi nu vårt allra bästa för att se över möjlighet till
distansundervisning/distansträffar för alla er som går våra kurser. Vi kommer inte att lyckas
genomföra distansundervisning till 100%, av tekniska, personella och schemamässiga skäl.
Ni kommer alla att bli kontaktade av er respektive lärare /pedagog för att få mer information om hur
detta påverkar just dig. Håll utkik i iRummet i StudyAlong om det dyker upp information eller
instruktioner om distansträffar. Din lärare/pedagog kan också kontakta dig på mejl eller telefon.
I Umeå kommun arbetar vi framförallt med appen Teams för distansträffar. En länk till ett teamsmöte kan du öppna i din webbläsare eller genom att ladda ner appen Teams (ingår också i officepaketet). Om du stöter på tekniska problem så prata med din lärare/pedagog. Kanske kan ni hitta
någon annan plattform som passar bättre?
Under nästa vecka kommer ni få information från din lärare eller pedagog om hur det kommer att bli
just för dig/din grupp. Vi hoppas att ni har förståelse för att vi inte kan bedriva tex
orkesterverksamhet under terminens sista veckor, utifrån situationen vi befinner oss i.
För vissa innebär detta att terminen är avslutad v.45, medan andra kommer att kunna få sina
lektioner eller prata med sin lärare/pedagog även framåt. En del av er kanske får en lektion till,
medan andra får två eller tre. För alla gäller det att v.50 är terminens sista vecka och att vi gör vårt
bästa att komma igång senast under slutet v.48 med distansträffar.
Ni är välkomna att höra av er med frågor och åsikter till någon av oss chefer. Konkreta frågor som rör
just din kurs får du med fördel ta med respektive lärare.
I början av december kommer vi att höra av oss inför vårterminen och vad som gäller med anmälan
till vårens kurser.

Ta hand om er och varandra så hoppas vi att vi ses igen när vårterminen startar 2021!
Beatrice, avdelningschef (beatrice.hammar@umea.se)
Jenny, enhetschef drama, bild, film, nycirkus (jenny.forslund@umea.se)
Anna, enhetschef musik (anna.sjodin@umea.se)

